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Výbor mestskej časti č. 2  STARÉ   MESTO 

Predseda VMČ:   Ing. Erik Král 

Sekretárka VMČ:  Mgr. Diana Dojčanová 

 

Zápisnica 

zo schôdze výboru mestskej časti č. 2, ktorá sa konala dňa 10. 05. 2021 s týmto programom: 

 

Zasadnutie otvoril predseda VMČ č. 2 Staré Mesto Ing. Erik Král, ktorý privítal poslancov a členov 

výboru a oboznámil ich s programom rokovania.  

 

Prítomní členovia VMČ súhlasili s navrhnutým programom. 

 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 9 členov z celkového počtu 13.  

 

Prítomnými členmi na zasadnutí boli menovite: 

Ing. Erik Král, Ing. arch., et Ing. Peter Mezei, Ing. Ivan Janček, JUDr. Tomáš Stoklasa,                                  

Ing. arch. Peter Rehák, Denisa Branikovičová,  MUDr. Peter Olajoš, Mgr. Ján Greššo, Ing. arch. 

Lívia Dulíková 

 

Ospravedlnení:  

JUDr. Oliver Pravda LL.M,  Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD, PhDr. Ján Vančo PhD, Ing. Roman 

Ágh MBA 

   

 HOSTIA: 

 

Mgr. Martin Horák – prednosta MsÚ 

Mgr. Angela Marková – referent správy majetku MsÚ 

Ing. Viera Miháliková – garáže Podzámska ul., Nitra 

Ing. Trandžík a manž. – garáže v Starom meste  

p. Porubský - garáže v Starom meste  

p. Kriváň - garáže v Starom meste  

 

Predseda výboru privítal prítomných a hostí na zasadnutí VMČ č. 2 Staré mesto. Garáže CMZ  

 

 p. Miháliková – Podzámska 21, Nitra – informovala o situácii s garážami na Podzámskej ul. 

 p. Greššo – zhodli sme sa na tom, že budú musieť tie garáže zmiznúť. Je záujem dobudovať 

ten priestor a zjednotiť uličnú čiaru. Je potrebné plánovať, vymyslieť čo by tam mohlo byť 

po odstránení tých garáží.  

 p. Král – videl by som to skôr na vyjadrenie komisie ÚHA. 

 p. Mezei – požiadali sme odbor majetku o zmapovanie garáží v CMZ. Majitelia boli oslovení 

aby vykonali nápravu ak majú nejakú nelegálnu stavbu, aby si to dali do poriadku. 

Oboznamujeme sa s týmto zoznamom. Čo sa týka územného plánu, tak takýto pozemok, by 

určite pri ponuke odkúpil ktokoľvek.  

 p. Miháliková – nejedná sa o nelegálnu stavbu, Mestský národný výbor povolenia vydával. 

Veľa ľudí to prekvapilo. Dosť ľudí prekvapilo, že boli označené za nelegálne garáže. Na 

garážach sú maľby, jednu z garáží vlastním aj ja a bola by som rada keby tam zostanú. 

 p. Greššo – vaša žiadosť je zameraná na to, aby tie garáže zmizli v čase ak tam bude už 

nejaký plán čo s tým priestorom bude do budúcna. Je potrebné aby sa ÚHA vyjadril, aký je 

zámer s týmto pozemkom pod garážami  na Podzámskej ulici Nitra. 

 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 30/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  
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Podnet od Ing. Viery Mihálikovej – garáže na Podzámskej 21, Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Ž i a d a   

o vyjadrenie ÚHA, aká je predstava do budúcna s využitím uvoľnených parciel č.  236/1, k. ú. 

Nitra  po odstránení  (garáží) na území oproti Podzámskej 21, Nitra 
 

Att:  ÚHA  

  Ing. Viera Miháliková  

 

Hlasovanie č. 1: 

Prezentácia: 8 

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa:  1 (p. Olajoš) 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Hostia k problematike garáží  CMZ:  

 

 p. Trandžík – sme sklamaní, že sa prerokovávalo niečo, k čomu sme sa nemohli vyjadriť k danej 

problematike garáží v CMZ. Mestský národný výbor im umožnil aby garáže užívali. V minulosti sa 

platili dane za dané garáže. Požiadali sme o odkúpenie pozemkov pod garážami. Nie sú to všetko 

garáže, odpad, opustená vec, je tam väčšina garáží, ktoré sú krásne. Komu tie garáže až tak vadia?  

 p. Trandžík – navrhujeme:  

- aby sme dostali náhradný pozemok v blízkosti, kde môžeme postaviť legálne stavby 

- vyčlenenie pozemku v starom meste na premiestnenie garáží – napr. Fabrická ul., Braneckého ul.  

-  

Vy chcete od tých dôchodcov, aby teraz niečo odstraňovali a na vlastné náklady? Berme to ľudsky.  

 p. Marková – bude to prerokované v MR a MZ, kto a na aké náklady bude tie garáže odstraňovať.  

 p. Trandžíková – pešia zóna jedna katastrofa, na Farskej je pozemok nezakrytý, burina, hrozné 

budovy, dlažba. Na Borovej ulici sú už pozemky vysporiadané? My Slováci sme menejcenní? Mali 

by sme mať ombucmanku. Chodníky v Starom meste, asfaltové dorúbané, na sídliskách                           

sú dláždené.  

 p. Král – môžem s vami súhlasiť. Všetci čo tu sedíme nás tie témy trápia. Je tu nejaký prerod, ktorý 

nejde zo dňa na deň zmeniť. Viaceré voľne stojace garáže, boli pootvárané dokorán, preto vznikol 

podnet na  preverenie v akom majetkovom vzťahu sú. Tvrdíte, že máte k tomu vzťah od 60-70 

rokov, boli tu ohlasy od občanov. Boli po sprejované garáže hanlivými nápismi a pozerali sa na to 

deti. Nejde nám o to, aby sme Vás šikanovali zo strany mesta. Niektoré veci sa naťahujú príliš dlho, 

niektoré veci riešime radikálne.  

 p. Kasanický – žiadal som o odpredaj pozemku pred 20 rokmi, pred 2 rokmi sa ten pozemok predali                 

nachádza sa na Stavbárskej 3, Nitra. Veľa ľudí je tu takých, ktorí sú tu zamestnaní a nie sú prihlásení 

na trvalý pobyt.  

 p. Greššo – žiadame preveriť vlastnícke vzťahy na Stavbárskej 3, Nitra – odbor majetku.  

 p.  Kriváň - vieme tie garáže zušľachtiť, neberte nám ich. Keď odstránite tieto garáže, čo tam bude.  

 p. Branikovičová – zeleň, priestor pre deti.  

 p. Olajoš – tento bod by sme mohli ukončiť. 

 p. Mezei – chcem poďakovať p. Markovej, za to, že sme sa tu stretli. Mesto sa vie na odstraňovaní 

podieľať a pomôcť. Čo sa týka ŤZP, mesto vyhradzuje parkovacie miesta, je to legitímna vec, 

požiadajte si a môžete možno parkovať aj bližšie ako dnes v plechovej garáži. Pešia zóna, začali 

sme opravovať, riešime mnohé veci, ktoré sa tu dlhé roky neriešili. Neteší nás v akom je to stave. 

Verím, že nájdeme spoločné riešenie.  

 p. Greššo – musím s tebou nesúhlasiť. Tebe sa zdá normálne že 2,5 roka sa nepohli z miesta 

investičné akcie: parkovisko Schurmanova ul., Janka Kráľa, parkovisko Vikárska. Reálny výkon je 

tu chabý, až nulový. Každú lokalitu treba posudzovať individuálne aj tie garáže. Je potrebné 

jednotlivé lokality prejsť na tvare miesta. Ak sa bude prijímať uznesenie na MZ, budeme trvať                   

na tom, aby sa pristupovalo ku každej garáži individuálne.  
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 p. prednosta – k piatim investičným akciám, vo februári sme dostali posledné pripomienky k PD. 

Začali sme s výlepom oznámení na garážach CMZ. Nevedeli sme, komu tie garáže patria, začali 

sme s týmto postupom, aby sa ľudia ozvali. K tým ktorí sa ozvali, sa bude postupovať inak, ako 

k tým, ktorí sa neozvali. Je dobré, že ste sa ozvali.  

 p. Marková – lokalizovali sme objekty v počte 29 ks. 2 objekty sú opustené. Vysvetľovali sme 

kľudne. Pánovi Kasanickému išiel list, považoval to túto výzvu za nedôstojnú. Vysvetlila som mu, 

že jeho objekt nespĺňa podmienky stavby. Mesto sa rozhodlo pristúpiť k tomu, že tieto objekty 

považuje   za neoprávnené. V starých dokladoch je ustanovené, že stavebný úrad ich môže vyzvať                                  

na odstránenie, lebo boli povolenia vydané len ako dočasné. Plechové garáže, nemajú vlastný 

pozemok. Bolo to slušne vysvetlené každému. Máme stanovisko na komisiu. Ide to do MR, MZ.  

 p. Olajoš – váš odbor majetku dostal príkaz, aby ste v CMZ vylepili výzvu. Aby si to majitelia 

odstránili. Nerozumiem tomu, pán tvrdí, že platil daň za garáž do roku 2017, má nájomnú zmluvu? 

Ak sa bude riešiť garážový problém, zásadne sa bude riešiť konkrétna garáž.  

 p.  Marková – nájomné zmluvy, ktoré boli podpísané na garáže bolo ich 5.  

 p. Greššo – máme zmapovanú situáciu, poznáme vlastníkov, navrhujem uplatňovať individuálny 

prístup.  

 p. Dulíková – individuálny prístup? Tak to nie, ak nebudeme postupovať jednotne, tak sme skončili. 

Dohodli sme sa ako VMČ na odstraňovaní garáží a nepáči sa mi, že v snahe zapáčiť sa občanom 

teraz ty navrhuješ niečo iné a ideš sa za nimi sám dohadovať na chodbu.  

 p. Mezei – je potrebné dať aj časový priestor na vypratanie. Občania čo sú ŤZP vieme im pomôcť 

so žiadosťou na vyhradenie miesta na EČV. 

 p. Janček –  ŤZP má právo na vyhradenie parkovacieho miesta, ak má naň tu prítomný pán nárok, 

nemusí sa obávať ohovárania susedmi, ako naznačoval.  

 p. Rehák – je to ich majetok, boli na to roky zvyknutí a ťažie sa vyrovnávajú s tým, že sa to teraz 

odstráni aj keď ich mali na mestskom pozemku niektorí na čierno, alebo pred 60 rokmi povolené 

len ako dočasné (s vyjadrením, že im ich mesto môže odstrániť). 

 p. Braničkovičová – bojovala som za odstránenie garáží na ul. Za Ferenitkou, chápem tých ľudí. 

Apelovala by som aj na Biskupské pozemky. Môj názor je nekompromisne tie garáže odstrániť, 

môže tam byť zeleň, niečo pre deti.  

 p. Olajoš – individuálne garáže, hromadné garáže, kde mám ako obyvateľ to auto zaparkovať. 

Navrhujem aby bol vypracovaný manuál a predložený na VMČ. 

 

Návrh na uznesenie: p. Olajoš 

VMČ 2 Staré mesto  

sa nebude odstraňovaním garáží v CMZ viac zaoberať, pretože už sme o danej problematike 

rozhodli.   

 

Hlasovanie č. 2: 

Prezentácia: 9 

za: 4 

proti: 1 (p. Mezei) 

zdržal sa: 4 (p. Greššo, p. Branikovičová, p. Rehák, p. Janček)  

Uznesenie nebolo schválené. 

 

p. Horák – pre tých ľudí je to nová situácia. Majú iný pohľad, prežívajú neistotu. Museli sme                       

to urobiť. Je potrebné sa dohodnúť s tými ľuďmi, aby odstránili ich majetok z nášho pozemku. Bude 

to veľmi pracné. Nebude to z týždňa na týždeň. Na MZ ide materiál, ktorý rámcovo určuje ako sa 

bude postupovať. 

 

p. Greššo – individuálny prístup je namieste. 
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 BOD 1/Pošta: 

Pošta 1 – Ing. Pavol Peťovský - vyhradenie parkovania ŤZP 

Pošta 2 –  OM   - projekt M. J. A. BK s. r. o. 

Pošta 3 –  p. Štefan Práznovský - doplnenie žiadosti k umiestneniu kolotočov na Sihoti, Nitra 

Pošta 4 –  OM   - zámena parc. „C“ KN č. 1883/15 - SaluTrading s. r. o. 

Pošta 5 – Pešia zóna – podnet, návrh – terasa na Kupeckej ul., Nitra 

Pošta 6 –  OM   - žiadosť o prenájom „C“ KN č. 8010/4 

Pošta 7 –  OM   - Sonfol Folie s. r. o. - prenájom časti pozemku „C“ č. KN 819/9 

Pošta 8 –  EOD - pomenovanie novej ul. - Stará veterná ul. 

Pošta 9  –  EOD  - pomenovanie novej ul. - Hornotabánska ul. 

Pošta 10 – OM  - žiadosť - zmena nájomcov - Rázusova 12, Nitra 

Pošta 11 – OM  - Rezidencia Kalvárka - doplnenie žiadosti – neprerokovaná žiadosť 

Pošta 12 – OŽP  - opätovná  žiadosť - odstránenie detských ihrísk 

Pošta 13 – OM  - žiadosť spol. Mialo s. r.  o. prenájom časti pozemku „C“ KN č. 187/12 

Pošta 14 – OM  - MUDr. Eva Dzurillová a manž. – opätovná žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Pošta 15 – OM    - BT Real s. r. o. - výpožička časti pozemku „C“ KN č. 7878/1 

 

Odpovede: 
  

- Odpoveď - Odbor dopravy-vybudovanie priechodu Staničná ul., Nitra a posun DZ – berie na vedomie 

- Odpoveď na uz. 110/2020 - Parkovanie pri Pečiatkarni – berie na vedomie 

- Odpoveď ÚHA-výbeh pre psov – berie na vedomie 

- Odpoveď ŽP - výbeh pre psov – berie na vedomie 

- Odpoveď - Odbor dopravy-vybudovanie priechodu Staničná ul. a posun DZ – berie na vedomie 

 

 BOD 3/Rôzne 

 

 BOD 1/Pošta: 

 

 Pošta 1 - Ing. Pavol Peťovský - vyhradenie parkovania ŤZP 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 31/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o  vyhradenie parkovania ŤZP pre Ing. Pavla Peťovského 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

S ú h l a s í  

s vyhradením parkovacieho miesta pre Ing. Pavla Peťovského 

ak spĺňa podmienky VZN o vyhradení parkovania ŤZP  

 

Att:  Odbor dopravy MsÚ 

  Ing. Pavol Peťovský 
 

Hlasovanie č. 3: 

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa:  0 

Uznesenie bolo schválené. 
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- Pošta 2 – OM - projekt M. J. A. BK s. r. o. 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

p. Mezei – bude tam zeleň. Čakáme na odbor dopravy, aby sa vyjadril. Je potrebné aby šírkové 

parametre boli dodržané, vybudovaný aj priechod pre chodcov, buspruh, cyklotrasa,.  

 

p. Greššo – p.Maruniak niekedy posielal mail, že odbor dopravy nemá námietky k projektu a žiada 

zapracovať podmienky komisie mobility. Bolo rokovanie na UHA s investorom a pripomienky sa 

mali zapracovať do projektu. UHA stromoradie preferuje. Nepreferuje zelený pás , ani stredový 

ostrovček a vybudovanie priechodu pre chodcov k Tescu cez Bratislavskú ul.to nepreferuje.  

 

p. Janček – Bolo pracovné rokovanie na UHA. Zúčastnil sa ho p.Šabík, p.Greššo, p.Košťál, p.Mezei, 

p. Maruniak a ja. Predstavili sme tam naše podmienky, že plánujeme vybudovanie BUS pruhu                   

na Bratislavskej ul. v dĺžke min. od budovy Tesca po kruhový objazd. Po dobudovaní mesta                   

na Párovských lúkach, kde pribudne 30tis.obyvateľov bude hlavný prístup do mesta cez nový most 

pri Ruži a Bratislavskou ul. Tou bude vedený hlavný dopravný prúd vozidiel a aj MHD. Už dnes                 

sa tvoria pred kruhovým objazdom kolóny, tieto budú ešte násobne dlhšie a my potrebujeme, aby 

ich vozidlá MHD vedeli predbehnúť. Inak nepresvedčíme ľudí, že cestovať do centra mesta MHD 

je výhodnejšie ako cestovať autom. Návrh sa tvári ako prepracovaný, ale nie sú tam zohľadnené 

všetky pripomienky z pracovného rokovania. Zakomponovali do toho pár stromov, ale príde mi to 

zvláštne, že projektant  tam dal iba jednosmernú cyklotrasu. A keď bude chcieť ísť cyklista z Tesca 

opačným smerom tak pôjde ako? Prekrižovanie cesty je možné až pri Ruži a len pri kruháči. Keďže 

Bratislavská ul.je pre chodca a cyklistu ťažko prekonateľná bariéra (v meste ako rieka, alebo 

železnica), kde z obavy o svoj život, nemáte odvahu prejsť hocikde na druhú stranu, je potrebné 

viesť cyklotrasu obojsmernú a v budúcnosti pridať aj priechod pre chodcov na dnešnej križovatke. 

Začala sa výstavba bytoviek na Pieskovej ul., plánuje sa výstavba lezeckej steny pri Autopáll (dnes 

to tu máme na rokovaní), ide sa budovať nová cyklotrasa na nábreží a treba počítať aj s tým, že 

chodci z tých bytoviek budú chcieť prejsť v mieste dnešnej svetelnej križovatky na druhú stranu 

cesty k Tescu a bude potrebné doplniť tam priechod. Pri tak širokej ceste a dlhom priechode je zo 

zákona nevyhnutné mať v strede ostrovček a teda sa nesmie zrušiť. To by sme si absolútne zabili 

toto územie. S kolegom Slávikom sme boli včera v nedeľu v noci laserovým meračom merať šírky 

ulice a cesty na viacerých miestach a po zakreslení a zohľadnení budúcich nevyhnutných 

rozvojových faktorov mesta sme dospeli k názoru, že Mesto Nitra potrebuje na Bratislavskej ul. 

územnú rezervu v šírke 7,5m od existujúceho cestného obrubníka v prípájacom (treťom) pruhu 

z Tesca, smerom na kruhový objazd. Nemyslím cestný obrubník tam bližšie pri kruhovom objazde, 

kde sú už iba dva jazdné pruhy, ale obrubník v tej časti hneď za svetelnou križovatkou, kde sú pruhy 

ešte tri. To je šírka na to, aby sa tam zmestil veci, ktoré som menoval a ktoré požadovala aj Komisia 

mobility buspruh, stromová alej, spoločná cestička pre cyklistov a chodcov, Tých 7,5m je po ich 

budúci cestný obrubník v tom drivethrou. Túto časť nášho pozemku bude mesto potrebovať 

a neodporúčame ho prenajať. Urobili by sme si sami sebe zle. Zvyšok si prenajať môžu a nech 

kľudne na ňom stavajú. zámer ako takí je v poriadku, ľudia to využívať asi budú. Burger King 

v Nitre ešte nemáme. 

 

p. Mezei – treba myslieť na budúci rozvoj územia a mesta a keď vieme, že to tam bude musieť mesto 

vybudovať, tak si na to nechať miesto a nezabiť si celé to územie. Doprava na Bratislavskej bude 

naozaj oveľa hustejšia a musíme preferovať MHD. 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  32/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

žiadosť z 12. 04. 2021  o prenájom/kúpu pozemku M. J. A. BK s. r. o.  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

O d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
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prenajať nevyhnutnú časť pozemku a  nie  odpredať daný pozemok pre M. J. A. BK s. r. o. 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Ž i a d a 

dodržať podmienku (neprenajať časť pozemku) územnej rezervy medzi úrovňou existujúceho 

cestného obrubníka v pripájacom pruhu na časti Bratislavskej ulici a prenajatou časťou parcely, 

v šírke 7,5 m. Zo zvyšnej časti prenajať len nevyhnutnú časť, ohraničenú stavebnými objektami 

(okrem SO zeleň), ktorá bude z p. č. 3390 oddelená geometrickým plánom  
 

Att.  Odbor majetku mesta MsÚ 

  M. J. A. BK s. r. o.  

 

Hlasovanie č. 4: 

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

- Pošta 3 - Š. Práznovský - doplnenie žiadosti k umiestneniu kolotočov na Sihoti v Nitre 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  33/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

doplnenie žiadosti p. Štefana Práznovského k umiestneniu kolotočov na Sihoti v Nitre 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

N e s ú h l a s í  

s doplnením žiadosti k umiestneniu kolotočov na Sihoti v Nitre z dôvodu neúplnosti podanej 

žiadosti   
 

Att.  Štefan Práznovský, Nitra 

   Odbor dopravy Nitra 
 

Hlasovanie č. 5: 

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- Pošta 4  -OM - zámena parc. „C“ KN č. 1883/15 - SaluTrading s. r. o. 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  34/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o zámenu parc. „C“ KN č. 1883/15 - SaluTrading s. r. o. 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

N e s ú h l a s í       so  zámenou parc.  „C“ KN č. 1883/15 - SaluTrading s. r. o. 

 

Att.  Odbor majetku mesta MsÚ 
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 Hlasovanie č. 6: 

Prezentácia: 9 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 4 (p. Greššo, p. Branikovičová, p. Olajoš, p. Janček) 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

- Pošta 5 – Podnet – Kupecká ul. 10, Nitra – prevádzka Bon Bon  

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  35/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

podnet – terasa na  Kupeckej ul. 10, Nitra – prevádzka Bon Bon  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Ž i a d a  o  odstránenie vybudovanej terasy v lehote do 25. 05. 2021. Ak nebude odstránená, 

žiadame o ukončenie zmluvy o výpožičke.   

 

Att.  Odbor majetku mesta MsÚ 

   SMS – p. Bédiová  

   MsP 

 

 Hlasovanie č. 7: 

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

- Pošta 6 – OM - žiadosť o prenájom pre spol. KOMIZOL s. r. o. parc. „C“ KN č. 8010/4 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  36/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

žiadosť o prenájom pre spol. KOMIZOL s. r. o. parc. „C“ KN č. 8010/4 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

S ú h l a s í  

s prenájmom za podmienky prepracovania projektu s doplnením 2 m širokého prepojovacieho 

chodníka   od  Bratislavskej ul. po budovu a za podmienky dobudovania 3 m širokého 

cyklochodníka prepájajúceho budúcu cyklotrasu na hrádzi rieky a účelovú komunikáciu                              

(za podmienok dodržania TP 085/2019). V prípade nejasností kontaktovať                                                           

Ing. Jančeka – odbor dopravy MsÚ 
 

Att.  Odbor majetku MsÚ 
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 Hlasovanie č. 8: 

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

- Pošta 7 – OM – Sonfol Folie s. r. o.  – žiadosť o prenájom časti pozemku „C“ KN č. 819/9 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  37/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o prenájom časti pozemku „C“ KN č. 819/9 pre Sonfol Folie s. r. o.   

VMČ č. 2 Staré Mesto  

S ú h l a s í  s prenájmom časti pozemku „C“ KN č. 819/9 pre Sonfol Folie s. r. o.   

v zmysle vyjadrenia ÚHA  

 

Att.  Odbor majetku mesta MsÚ 

   

Hlasovanie č. 9: 

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

- Pošta 8 – OS-EOD – návrh na pomenovanie novej ul. – „Stará veterná ul.“ 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  38/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Návrh na pomenovanie novej ul. – návrh názvu ulice „Stará veterná ul.“ 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

S ú h l a s í  

s pomenovaním novej ul. – „Stará veterná ul.“ 
 

Att.  OS-Evidencia obyvateľstva a domov MsÚ 

 

Hlasovanie č. 10: 

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 
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- Pošta 9 – OS-EOD – návrh na pomenovanie novej ul. – „Hornotabánska ul.“ 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  39/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Návrh na pomenovanie novej ul. – návrh názvu ulice „Hornotabánska ul.“ 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

S ú h l a s í  

s pomenovaním novej ul. – „Hornotabánska ul.“ 
 

Att.  OS-Evidencia obyvateľstva a domov MsÚ 
   

Hlasovanie č. 11: 

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

- Pošta 10 – OM - žiadosť - zmena nájomcov - Rázusova 12, Nitra 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  40/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

zmenu nájomcov na Rázusovej 12, Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

S ú h l a s í   

do doby zavedenia rezidenčného parkovania v Starom meste. Je potrebné informovať aj ostatných 

nájomcov o tom, že mesto bude vypovedať podobné nájomné zmluvy po zavedení rezidenčného 

parkovania  

 

Att.  Odbor majetku mesta MsÚ 

 

Hlasovanie č. 12: 

Prezentácia: 9 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (p. Olajoš)  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

- Pošta 11 – OM - doplnenie žiadosti - Rezidencia Kalvárka   

 

Žiadosť nebola prerokovaná. Jej prerokovanie je naplánované na najbližšie riadne rokovanie 

VMČ 2 Staré mesto.  
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- Pošta 12 – OŽP - opätovná  žiadosť – návrh na odstránenie detských ihrísk v Starom meste 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  41/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Návrh na odstránenie detských ihrísk v Starom meste  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

N e s ú h l a s í   

s odstránením až do doby vypracovania pasportu detských ihrísk v Starom meste  

 

Att.  Odbor životného prostredia MsÚ 

   

Hlasovanie č. 13: 

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

- Pošta 13  - OM - žiadosť spol. Mialo s. r.  o. o prenájom časti pozemku „C“ KN č. 187/12 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  42/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

žiadosť spol. Mialo s. r. o.  o  prenájom časti pozemku „C“ KN č. 187/12 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

sa stotožňujeme  so stanoviskom ÚHA  
 

Att.  Odbor majetku mesta MsÚ 
   

Hlasovanie č. 14: 

Prezentácia: 9 

za: 9 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

- Pošta 14 – OM - opätovná žiadosť o zriadenie vecného bremena - MUDr. Eva Dzurilová a manž. 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

opätovnú žiadosť o zriadenie vecného bremena pre MUDr. Evu Dzurilovú a manž. 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

N e s ú h l a s í       

so zriadením vecného  bremena  
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O d p o r ú č a 

Primátorovi mesta Nitry  podpísať súhlas s prejazdom a prechodom  k žiadateľovej nehnuteľnosti  
 

Att.  Odbor majetku mesta MsÚ 
   

Hlasovanie č. 15: 

Prezentácia: 9 

za: 4 

proti: 5 

zdržal sa:  

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

opätovnú žiadosť o zriadenie vecného bremena pre MUDr. Evu Dzurilovú manž.  

VMČ Staré mesto  neprijal uznesenie k danému bodu rokovania.   

 

 

- Pošta 15 – OM – BT Real s. r. o. - výpožička časti pozemku „C“ KN  č. 7878/1 

 

p. Král – uviedol žiadosť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  43/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Žiadosť o výpožičku časti pozemku „C“ KN  č. 7878/1 pre BT Real s. r. o.  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

V r a c i a    materiál na dopracovanie a doplnenie stanoviska odboru dopravy MsÚ 
 

Att.  Odbor majetku mesta MsÚ 
   

 ODPOVEDE 
- Odpoveď - Odbor dopravy-vybudovanie priechodu Staničná ul., Nitra a posun DZ – berie na vedomie 

- Odpoveď na uz. 110/2020 - Parkovanie pri Pečiatkarni – berie na vedomie 

- Odpoveď ÚHA - výbeh pre psov – berie na vedomie 

- Odpoveď ŽP - výbeh pre psov – berie na vedomie 

- Odpoveď- Odbor dopravy-vybudovanie priechodu Staničná ul. a posun DZ – berie na vedomie 

 

 Rôzne 
- 

 

 

V Nitre, dňa: 11. 05. 2021 

 

 

 

 

 Mgr. Diana Dojčanová, v. r.                          Ing. Erik Král, v. r.  

   sekretár VMČ č. 2               predseda VMČ č. 2 


