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Výbor mestskej časti č. 2   STARÉ   MESTO 

Predseda VMČ:  Ing. Erik Král 

Podpredseda VMČ:   PhDr. Ján Vančo, PhD. 

Sekretárka VMČ:  Mgr. Diana Dojčanová 

 

Zápisnica 

zo schôdze výboru mestskej časti č. 2, ktorá sa konala dňa 06. 09. 2021 s týmto programom: 

 

Zasadnutie otvoril podpredseda VMČ č. 2 Staré Mesto PhDr. Ján Vančo, PhD., ktorý privítal 

poslancov a členov výboru a oboznámil ich s programom rokovania.  

 

Prítomní členovia VMČ súhlasili s navrhnutým programom. 

 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 8 členov z celkového počtu 13.  

 

Prítomnými členmi na zasadnutí boli menovite: 

PhDr. Ján Vančo PhD, Ing. arch., et Ing. Peter Mezei, Ing. Ivan Janček, MUDr. Peter Olajoš,                   

Ing. arch. Lívia Dulíková, Mgr. Ján Greššo, Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD, Ing. arch. Peter 

Rehák 

 

Ospravedlnení:  

JUDr. Oliver Pravda LL.M, Ing. Erik Král, JUDr. Tomáš Stoklasa, Denisa Branikovičová,                       

Ing. Roman Ágh MBA 

   

 HOSTIA: 

  

 Prizvaní: 

 

 MsP – veliteľ obvodu Staré mesto -  Mgr. Rudolf Husár – ospravedlnený  

 

 BOD 1/Pošta: 

 

Pošta 1 – TIC  –   Informácia o stave skruží 

Pošta 2 – OŽP –   Petícia proti zámeru revitalizovať detské ihriská ul. 8.mája a ul. Jarmočná 

Pošta 3 – OŽP –   Žiadosť o vyjadrenie – lavičky pri Dome módy 

 
 Odpovede: 

Odpoveď 1 – OŽP - detské ihriská 

 

 BOD 3/Rôzne 

 

 BOD 1/ 

 

 Pošta: 

 

 Pošta 1 – Informatívna správa o stave skruží v meste Nitra 

 

p. Vančo –  uviedol informatívnu správu. Jediné k čomu sa môže VMČ vyjadriť je umiestnenie.                  

Je to na vylep informácií ohľadne volieb a volebných okrskov. Je to jeden z kanálov. 

V minulosti sa rôznym spôsobom revitalizovali. Väčšina skruží sú betónové rúry, 

myslím, že to nie je v kompetencii výboru. Otváram diskusiu, či sú správne 

umiestnené. Či nám chýbajú, či by sme chceli doplniť alebo vyradiť.  

 

p. Olajoš –  chcel by som sa opýtať, či budú zrušené tie skruže, alebo budú nahradené novými,                

je tam menovaná firma a uvedená cena je 3500 €/ks.  
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p. Greššo –  nevidím problém v umiestnení skruží, myslím, že mesto nie je v kondícii aby si 

dovolilo nové skruže je ich 39 ks. Cena cca 120 tis €. Osobne by som neodporúčal 

dať vyrábať nové, je potrebné repasovať staré.  

 

p. Mezei –  možnosti riešenia sú 2. Odstránenie bez nahradenia, alebo postupné odstraňovanie. 

Osobne si nemyslím, že by sme si mali ukrajovať z peňazí VMČ. Beriem to ako 

vizuálny smog, sú však aj ľudia, ktorí to využijú. Nie sú dostatočné City-lighty?  

 

p. Olajoš –  mesto má povinnosť zabezpečiť plochy na vylep. Komisia navrhla 2 riešenia, prvá 

neprichádza do úvahy.  

 

p. Greššo –  neznamená, že si musíme vybrať z týchto alternatív. Manuál verejných priestranstiev                     

sa tvorí, mala by to byť jedna položka na celé mesto.  

 

p. Janček –  vnímam ich ako priestor na plagáty, či už pre divadlo, koncert, voľby. Je potrebné 

vedieť či sú dostatočne využívané, ak nie, možno nie je nevyhnutné trpieť v Starom 

meste až toľko kusov  skruží. Predsalen dnes už drvivá väčšina ľudí nesleduje 

skruže, ale skôr printové a internetové médiá. To ako sú využívané a či ich treba 

toľko desiatok, by nám vedel povedať asi TIC. Rovnako je dnes už situácia iná aj 

pred voľbami. Kandidáti sa prezentujú skôr na bilboardoch, citylightoch, zastávkach 

a internete. Mesto síce má povinnosť dať kandidátom k dispozícii nejaké výlepné 

plochy, ale tiež určite zákonná povinnosť nehovorí o takom veľkom množstve ako 

ich má Nitra. 

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 72/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Informáciu o stave skruží v meste Nitra 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

B e r i e   n a   v e d o m i e 

Informáciu o stave skruží v meste Nitra  

O d p o r ú č a  

Turistickému informačnému centru 

Postupnú výmenu a nahrádzanie starých skruží z rozpočtu mesta podľa ich % využívanosti 

v priebehu roka 

 

Att:  Turistické informačné centrum 

 

Hlasovanie č. 1: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa:  0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 2 - Petícia občanov proti zámeru revitalizovať detské ihriská – ul. 8.mája a 

Jarmočná 

 

p. Vančo –  uviedol žiadosť.  

 

p. Mezei –  Absolvovali sme s obyvateľmi 2 stretnutia. Na prvé stretnutie prišli najmä mladí 

ľudia, 2. stretnutie bolo aj so staršími obyvateľmi. Vzhľadom na obavy z viac 
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prvkov navrhujem rozsah ihriska zmenšiť -2 staré prvky sa vyhodia a 2 budú dané 

nové. 

 

p. Vančo –  prebehne nevyhnutná revitalizácia, súhlasím s tým.  

 

p. Olajoš –  koľko tam býva rodín, aké % z nich podpísalo petíciu?  

 

p. Mezei –  je tam cca 240 bytov. To je  cca 500 ľudí. Petíciu podpisovali ľudia 

z vnútrobloku. To je približne 30 %  bytov vo vnútrobloku a cca 15% bytov 

z celej lokality. 

 

p. Dulíková – mali by sme spraviť jedno stretnutie s občanmi aby si tam nebol sám, nepáči sa  

  mi iba výmena kus za kus.  

 

p. Greššo –  príklad Vikárska ul. V zmysle plánu revitalizácie Pároviec sa budovali 

parkoviská. Mali sme pokračovať, ohlásil ma domovník BD Vikárska 11-13. 

Napísal list,                   že obyvatelia nesúhlasia s osadením parkovania pred BD, 

ale žiadajú vybudovať detské ihrisko. Dopadlo to tak, že dnes je tam detské 

ihrisko. Tento istý princíp              by som použil aj tu. Aby sme cez správcov 

oslovili ľudí, aby si určili či chcú alebo nechcú detské ihrisko, demokraticky.  

 

p. Mezei –  báli sa, že budú z tam chodiť ľudia aj mimo lokality. 

 

p. Dulíková – páči sa mi čo hovorí p. Greššo. Dala by som to iba tomu vnútrobloku. Jedno  

  stretnutie na meste.  

 

p. Olajoš –  je potrebné ohlásiť ten petičný výbor, zavolať ich na náš výbor mestskej časti. 

Som za to, aby to bolo urobené celé.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 73/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

Petíciu občanov proti zámeru revitalizovať detské ihrisko ul. 8.mája a Jarmočná 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

P o z ý v a  

Splnomocnených zástupcov vlastníkov bytov BD  ul. 8 mája 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 

a ulice Jarmočná č. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 prizvať na najbližšie rokovanie VMČ dňa 

11.10.2021 o 15,00 h + Ing. Štefana Lančariča, PhD. aby predstavil projekt detského ihriska  

 

Att:  Odbor ŽP MsÚ 

 Obyvatelia ul. 8. mája a Jarmočná ul.  
 

Hlasovanie č. 2: 

Prezentácia: 8 

za: 6 

proti: 0 

zdržal sa:  2 (p. Mezei, p. Janček) 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Pošta 3 – OŽP - žiadosť vlastníka budovy Rinok - súhlas o odstránenie 3 lavičiek pri 

Dome módy 

 

p. Vančo   –  uviedol žiadosť.  
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p. Janček  –  lavičky by sa mali natrieť, navrhoval by som aby ich opravili.  

 

p. Dulíková – mali by byť viac vysunuté.  

 

p. Vančo  –   je všeobecná vôľa, že nesúhlasíme s odstránením.  

 

p. Greššo –    rušenie lavičiek nie je problém bezdomovectva. Je ich  potrebné namaľovať,  

      vysunúť, nesvietiť.  

 

p. Vančo  –   ak by mali lavičky v strede operadlá na ruky, nemôžu si tam potom ľahnúť.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č.  74/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval  

žiadosť o vyjadrenie - súhlas o odstránenie 3 lavičiek pri Dome módy 

VMČ č. 2 Staré Mesto  

N e s ú h l a s í   

s odstránením lavičiek pri Dome módy  

P o ž a d u j e m e  od Strediska mestských služieb v Nitre  

lavičky natrieť a posunúť ich smerom do priestoru o 3 metre  
 

 

Att. Stredisko mestských služieb v Nitre  

Odbor ŽP MsÚ 

 

Hlasovanie č. 3: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 Rôzne 

 

p. Greššo  

–  bývalý objekt fy Orstap, Podzámska ul. – majitelia sa snažia bezúspešne kontaktovať                         

p. primátora, chceli by opraviť chodník. Potrebujú záber verejného priestranstva a ponúkajú 

opravu celého chodníka. Nevedia sa skontaktovať s pánom primátorom. Chcú to 

vybártrovať. Celé by to revitalizovali. Chcú dočasný záber verejného priestranstva.  

 

p. Vančo  

–   p. Borecká, Schurmanova ul. 13-15, Nitra – označenie parkoviska čiarami, zabezpečenie  

     veľkých kameňov pri zubároch na Párovciach, 

–   chodník na Schurmannovej ul. 13-15 – je potrebné zaradiť do investičných akcií  

 

p. Janček  

–   od zubárov po vchod 15, tam by malo byť šikmé státie, je tam odsúhlasená výstavba  

     parkoviska v rámci spúšťania rezidentného parkovania a už sú v rozpočte aj vyčlenené    

     financie na jeho výstavbu.  
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Hlasovanie č. 4: 

Prezentácia: 7 

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

p. Vančo  

–  p. Klago – budova Králika - hore na poschodí predajňa Ľudovka – nemá prístup  na 

vykládku  

tovaru, ako má riešiť tento problém?   

 

p. Greššo  

–   tam je vnútro-blok, tam sa asi dá zaparkovať auto. 

 

p. Vančo  

–   navrhujem tvaro-miestnu obhliadku tohto priestoru.  

–   od 31.10. sa zatvorí železničný most na Cabajskej ul. v Nitre.  

–   je potrebné zistiť či  sa niečo robí, ohľadne asfaltovania chodníkov, ktoré sme navrhli opraviť.  

Mali by sme to nechať na MZ tak ako sa to schválilo pre  VMČ Chrenová a Čermáň, ktoré    

išli mimo investičného, išli cez SMS.  

 

p. Greššo  

–  parkovanie na chodníku, opakovaný podnet Párovská ul. 3 budovy, Slovaktual,. Je to 

potrebné vyriešiť.  

 

p. Janček  

–  išlo to na KDI PZ. Je vypracovaný „manuál stĺpikovania“, jeho osadenie bude podľa neho. 

Manuál stĺpikovania na polícii už videli, ale chcú mať pečiatku od dopravného inžiniera. 

Riešim to, na ďalšom VMČ vás môžem informovať.  

 

p. Olajoš  

–  chcel by som poďakovať p. Husárovi z MsP.  

Parkovanie na autobusovej stanici prechodom cez chodník, bolo prešetrené. V mene 

občanov bývajúcich na autobusovej stanici ďakujem príslušníkom MsP Nitra.  

 

p. Olajoš  

–  Domino – revitalizácia.  Bolo by vhodné keby sme mohli byť ako výbor informovaný o tom 

čo sa rozhodlo na MZ.  

 

p. Hetényi  

–   revitalizácia ihriska Domina. Je tam dočasné oplotenie. 

 

p. Vančo  

–   chodník už je priechodný.  

 

p. Greššo  

–  umiestnenie podzemných smetných nádob. MČ má 5 polo-kontajnerov. Na Párovskej ulici, 

všetky sú už zrealizované. Na Klokočine sú 3, jeden nebol umiestnený. Nemám informáciu 

čo sa udialo, bol presunutý na Chrenovú. Rozhodnutia, ktoré by mali byť záväzné, ktoré boli 

prijaté vo finále neplatia. Budem robiť kroky, aby sa to tam objavilo. Poprosím dávať 

podnety na lokality, kde by tieto polo podzemné kontajnery mohli byť umiestnené v Starom 

meste.   
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p. Dulíková  

–   v akom stave je výbeh pre psov na Kraskovej ul. – je potrebné dať nám písomnú informáciu.  

–   Mariánska ul. - jednosmerky, už je to nakreslené. Policajti to neschválili, keby odbor dopravy  

dal nejaké stanovisko, čo s tým je.  

 

Stanovisko VMČ č. 2 Staré Mesto  

Uznesenie č. 75/2021:  

VMČ č. 2 Staré Mesto  

Prerokoval 

Informáciu o stave asfaltovania chodníkov v starom meste  

Ž i a d a 

Stredisko mestských služieb v Nitre  

O podanie informácie ako postupujú v harmonograme asfaltovania chodníkov v starom meste 

(viď príloha) 

 

Att.  Stredisko mestských služieb v Nitre  

 

 Hlasovanie č. 5: 

Prezentácia: 8 

za: 8 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 
 

 ODPOVEDE 
 

Odpoveď 1 - OŽP-detské ihriská -– berie na vedomie 

 

 

 Rôzne 
 

– 

 

V Nitre, dňa: 08. 09. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Diana Dojčanová, v. r.                               PhDr. Ján Vančo PhD, v. r.     

   sekretár VMČ č. 2           podpredseda  

VMČ č. 2 -  Staré mesto  
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