
 

 

 
 

UPNZ Šindolka II., Nitra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B – Zadanie 
 01 Textová časť  

Návrh 

 

 

 

 

 

 

Obstarávateľ: Mesto Nitra 
Spracovateľ: MARSET, s.r.o 

Hlavní riešitelia: Ing. arch. Pavol Mrázek AA 1035 
Ing. arch. Ondrej „ai“ Miklánek ArtD. 

 
 

Marec 2022 
 
  



Nitra - Územný plán zóny Šindolka II – B – Zadanie 
01 Textová časť 

Spracovateľ: Marset s.r.o. 

 2 
 

OBSAH  
1 IDENTIFIKÁČNÉ ÚDAJE ...................................................................................................................................... 4 
1.1 Údaje o obstarávateľovi ..................................................................................................................................... 4 
1.2 Údaje o zhotoviteľovi ......................................................................................................................................... 4 
1.3 Použité skratky a názvoslovia ........................................................................................................................... 5 
2 DÔVODY NA OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PÁNU ZÓNY ..................................................................................... 6 
3 URČENIE VSTUPNÝCH CIEĽOV ROZVOJA, CELKOVÉHO ROZVOJA ÚZEMIA, KTORÉ SA MÁ RIEŠIŤ ..... 6 
3.1 Urbanistický potenciál územia ........................................................................................................................... 6 
3.2 Predmet dokumentácie ...................................................................................................................................... 6 
3.3 Hlavné ciele úlohy ............................................................................................................................................. 7 
4 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA ................................................................................................................... 7 
4.1 Územie širších vzťahov ..................................................................................................................................... 7 
4.2 Záujmové územie .............................................................................................................................................. 7 
4.3 Riešené územie ................................................................................................................................................. 7 
5 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NA RIEŠENÉ ÚZEMIE VRÁTANE ZÁVÄZNEJ 
ČASTI ............................................................................................................................................................................. 8 
5.1 Požiadavky vyplývajúce zo záväznej časti UPNO Nitra .................................................................................... 8 
5.2 Požiadavky vyplývajúce z územnoplánovacích dokumentácií a podkladov na úrovni zóny ............................ 10 
5.3 Požiadavky vyplývajúce z iných relevantných podkladov ................................................................................ 10 
6 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE ZO ŠIRŠÍCH VZŤAHOV RIEŠENÉHO ÚZEMIA ZÓNY K OBCI Z HĽADISKA 
RIEŠENIA DOPRAVY, OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ........................................ 11 
6.1 Poloha riešeného územia v širších vzťahoch .................................................................................................. 11 
6.2 Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov z hľadiska formovania urbanistickej štruktúry ............................. 12 
6.3 Požiadavky na formovanie urbanistických osí z hľadiska širších územných vzťahov ..................................... 12 
6.4 Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov z hľadiska bývania ...................................................................... 12 
6.5 Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov z hľadiska občianskej vybavenosti ............................................. 12 
6.6 Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov z hľadiska dopravnej infraštruktúry ............................................. 13 
6.7 Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov z hľadiska technickej infraštruktúry ............................................. 13 
7 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKLADNÝCH  DEMOGRAFICKÝ SOCIÁLNYCH A KONOMICKÝCH 
ÚDAJOV A PROGNÓZ ................................................................................................................................................ 14 
7.1 Prognóza vývoja počtu obyvateľov v Nitre ...................................................................................................... 14 
7.2 Požiadavky vyplývajúce z vývoja demografie .................................................................................................. 15 
7.3 Prognóza vývoja socioekonomickej štruktúry .................................................................................................. 15 
7.4 Požiadavky vyplývajúce z vývoja socioekonomickej štruktúry ........................................................................ 15 
8 POŽIADAVKY NA TVORBU URBANISTICKEJ KOMPOZÍCIE ......................................................................... 16 
8.1 Požiadavky na kompozičné princípy zástavby ................................................................................................ 16 
8.2 Požiadavky na riešenie bývania ...................................................................................................................... 17 
8.3 Požiadavky na riešenie občianskej vybavenosti .............................................................................................. 17 
9 POŽIADAVKY NA RIEŠENIE VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA ..................................................... 18 
9.1 Požiadavky vyplývajúce z napojenia riešeného územia verejné dopravné vybavenie .................................... 18 
9.2 Požiadavky na riešenie základnej obslužnej cestnej siete zóny ...................................................................... 19 
10 POŽIADAVKY NA RIEŠENIE VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA ................................................ 19 
10.1 Požiadavky na zásobovanie vodou a odkanalizovanie územia ....................................................................... 19 
10.2 Požiadavky na zásobovanie plynom ............................................................................................................... 20 
10.3 Požiadavky na zásobovanie teplom ................................................................................................................ 20 
10.4 Požiadavky na zásobovanie elektrickou energiou ........................................................................................... 20 
10.5 Požiadavky na napojenie na telekomunikácie ................................................................................................. 21 
10.6 Požiadavky na odvoz a likvidáciu odpadu ....................................................................................................... 21 
11 POŽADOVANÉ REGULAČNÉ PRVKY PLOŠNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A MIERY 
VYUŽÍVANIA POZEMKOV .......................................................................................................................................... 21 
11.1 Požiadavky na regulačné princípy zástavby .................................................................................................... 21 
11.2 Požiadavky na plošné a priestorové regulatívy ............................................................................................... 21 
12 POŽIADAVKY NA OBNOVU PRESTAVBU A ASANÁCIE .......................................................................... 22 
13 POŽIADAVKY NA OCHRANU A STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, NA OCHRANU 
A TVORBU PRÍRODY A KRAJINY V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ, POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE 
A ROZVOJ PRÍRODNÉHO A UMELÉHO PROSTREDIA ......................................................................................... 22 
13.1 Požiadavky vyplývajúce z nadradených dokumentov na tvorbu životného prostredia .................................... 22 



Nitra - Územný plán zóny Šindolka II – B – Zadanie  
01 Textová časť 

Spracovateľ: Marset s.r.o. 

 3 

13.2 Požiadavky na tvorbu krajiny a životné prostredie v riešenom území ............................................................ 23 
14 POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO 
PÔDNEHO FONDU, PRÍRODNÝCH ZDROJOV, KULTÚRNYCH PAMIATOK, PAMIATKOVOCHRÁNENÝCH 
ÚZEMÍ A ICH OCHRANNÝCH PÁSIEM, ÚZEMÍ POSTIHOVANÝCH POVODŇAMI V ZÁUJME CIVILNEJ 
OCHRANY A V ZÁUJME OBRANY ŠTÁTU ............................................................................................................. 24 
14.1 Požiadavky na ochranu poľnohospodárskej pôdy .......................................................................................... 24 
14.2 Požiadavky na ochranu prírodných zdrojov .................................................................................................... 24 
14.3 Požiadavky na ochranu kultúrnych pamiatok .................................................................................................. 24 
14.4 Požiadavky na ochranu archeologických nálezísk .......................................................................................... 24 
14.5 Požiadavky na ochranu územia pred povodňami ........................................................................................... 24 
14.6 Požiadavky na ochranu na civilnú ochranu ..................................................................................................... 25 
14.7 Požiadavky na požiarnu ochranu .................................................................................................................... 25 
14.8 Požiadavky na obrana štátu ............................................................................................................................ 25 
15 POŽIADAVKY Z HĽADISKA LOŽÍSK NERASTNÝCH SUROVÍN, TRÁS NADRADENÝCH SYSTÉMOV 
DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA ....................................................................................... 25 
15.1 Požiadavky na ochranu ložísk nerastných surovín ......................................................................................... 25 
15.2 Trasy nadradených systémov dopravného vybavenia .................................................................................... 25 
15.3 Trasy nadradených systémov technického vybavenia .................................................................................... 25 
16 ZHODNOTENIE LIMITOV VYUŽITIA POZEMKOV A STAVIEB .................................................................. 26 
17 POŽIADAVKY NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU 
A ORIENTÁCIE .......................................................................................................................................................... 26 
18 POŽIADAVKY NA VYMEDZENIE POZEMKOV NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY .............................. 26 
19 POŽIADAVKY NA VARIANTY A ALTERNATÍVY ROZVOJA ÚZEMIA, KTORÉ SA MAJÚ RIEŠIŤ ........... 27 
20 POŽIADAVKY NA ROZSAH A SPÔSOB SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE KONCEPTU RIEŠENIA 
A NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU .............................................................................................................................. 27 
21 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV ÚZEMNOPLÁNOVACEJ PRÍPRAVY ................................................................... 27 
22 DOKLADY ...................................................................................................................................................... 28 
 



Nitra - Územný plán zóny Šindolka II – B – Zadanie 
01 Textová časť 

Spracovateľ: Marset s.r.o. 

 4 
 

1 IDENTIFIKÁČNÉ ÚDAJE 

1.1 Údaje o obstarávateľovi 

Názov dokumentácie 
UPNZ Šindolka II., Nitra 
B – Zadanie 

Miesto: 
Nitra, lokalita Párovské lúky, PFCelok Šindolka a časť Lúky 

Obstarávateľ: 
Mesto Nitra 
Štefánikova trieda č.60, 94 901 Nitra 

Odborne spôsobilá osoba pre obstaranie UPD 
Ing. arch. Eva Ligačová 
Odborne spôsobilá osoba v zmysle § 2a zákona č.50/1976 Zb 
vedná pod R.č. 434 

1.2 Údaje o zhotoviteľovi 

Zhotoviteľ: 
MARSET, s.r.o. Astrová 2/A, 821 01 Bratislava 
IČO 35 879 475  
Zastúpený: Ing. arch. Pavol Mrázek 
e-mail: mrazek@marset.sk 
Z.č. 771-B 

Hlavní riešitelia: 
Ing. arch. Pavol Mrázek R.č. SKA 1035 AA, Ing. arch. Ondrej „ai“ Miklánek ArtD. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zodpovední riešitelia: 
Urbanizmus a demografia:  Ing. arch. Pavol Mrázek, 0903 406 526, mrazek@marset.sk  
    Ing. arch. Ondrej „ai“ Miklánek ArtD, 0908 880 292, ai@marset.sk 
Krajinná ekológia a životné prostredie: RNDr. Elena Peťková, 0903 259 534, creativepk@nextra.sk 
Geomorfológia :  RNDr. Rudolf Holzer, 0903 442 270, holzer@drill-geo.eu 
Verejné dopravné vybavenie: Ing. Miloš Gontko, 0905 656 660, gontko6@gmail.com 
Vodné hospodárstvo:  Ing. Bohuš Malík, 0903 422 725, malik@zsvs.sk 
Zásobovanie plynom  Ing. Zita Oremusová, 0908 964 444, oremusova@samson-compny.sk 
Zásobovanie teplom:  Ing. Miroslav Havrlent, 0905 617 757, havrlent@racen.sk 
Silnoprúd:   Ing. Robert Varga, 0911 119 001, varga@elcomp.eu 
Slaboprúd:   Ing. Vladimír Dida, 0905 720 965, didanr@didanr.sk 
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1.3 Použité skratky a názvoslovia 
UŠ – Urbanistická štúdia 
UPP – Územnoplánovací podklad 
UPNO – Územný plán obce Nitra 
UPNZ – Územný plán zóny 
PFCelok – Priestorovo-funkčný celok podľa UPNO 
ÚPCelok – Územno-priestorový celok 
ZOV – Základná občianska vybavenosť 
VOV – Vyššia občianska vybavenosť 
VPS – Verejnoprospešná stavba 
ZP – Zastavaná plocha 
IZP – Index zastavanej plochy 
HPP – Hrubá podlahová plocha 
IPP – Index podlahovej plochy 
PZ – Plocha zelene 
KZ – Koeficient zelene 
NP – Nadzemné podlažie 
PP – Podzemné podlažie 
ÚSES – Územný systém ekologickej stability 
CHKO – Chránená krajinná oblasť 
CHÚ – Chránené územie 
EVSK – Ekologicky významný segment krajiny 
EZ – Environmentálna záťaž 
NPR – Národná prírodná rezervácia 
PR – Prírodná rezervácia 
PP – Prírodná pamiatka 
PPF – Poľnohospodársky pôdny fond 
NRBK – Nadregionálny biokoridor 
RBK – Regionálny biokoridor 
MBK – Miestny biokoridor 
NRBC – Nadregionálne biocentrum 
RBC – Regionálne biocentrum 
MBC – Miestne biocentrum 
HPO – Hygienické pásmo ochrany 
NKP – Národná kultúrna pamiatka 
MPR – Mestská pamiatková rezervácia 
UZPF – Ústredný zoznam pamiatkového fondu 
MÚK – Mimoúrovňová križovatka 
ÚK – Úrovňová križovatka 
AD – Automobilová doprava 
IAD – Individuálna automobilová doprava 
VOD – Verejná osobná doprava 
IS – Inžinierska siete 
VTL – Vysokotlakový plyn 
STL – Stredotlakový plyn 
NTL – Nízkotlakový plyn 
KAO – Katódová ochrana plynu 
VK – Voda Kanál 
ČOV – Čistička odpadových vôd 
VVN – Veľmi vysoké napätie 
VN – Vysoké napätie 
NN – Nízke napätie 
TS - Trafostanica 
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2 DÔVODY NA OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PÁNU ZÓNY 
Dôvody pre obstaranie územného plánu zóny Šindolka II., Nitra predurčuje vzrastajúci záujem obyvateľov o mesto 
Nitru ako regionálneho centra Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tento záujem súvisí hlavne s posilňovaním ponuky 
pracovných príležitostí v regióne a tým aj záujem o výstavbu bytov a príslušnej občianskej vybavenosti v spádovej 
oblasti. Územný plán Mesta Nitra (Ďalej len UPNO Nitra) určuje územie Párovské lúky, ktorého je riešené územie 
Šindolka II súčasťou, na stavebný rozvoj vo funkciách bývanie a občianska vybavenosť.  
Z hľadiska územnoplánovacieho je potrebné spracovať podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu na úrovni zóny 
v súlade s koncepciou rozvoja územia Párovské lúky tak ako to stanovuje UPNO Nitra. Územný plán obce Nitra je pre 
zadanú úlohu rozhodujúci územnoplánovací podklad. UPNO Nitra bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre 
uznesením č. 169/2003-Mz zo dňa 22.05.2003 v znení neskorších zmien a doplnkov č. 1 až č. 6, podľa zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a  stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 
55/2001 Z .z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii ako aj ďalšími súvisiacimi 
predpismi.  

3 URČENIE VSTUPNÝCH CIEĽOV ROZVOJA, CELKOVÉHO ROZVOJA ÚZEMIA, KTORÉ SA MÁ RIEŠIŤ 

3.1 Urbanistický potenciál územia 
Riešené územie Šindolka II., Nitra je z hľadiska celkového rozvoja sídelného útvaru územie s najvýraznejším 
urbanistickým potenciálom v Nitre. Jedná o územie vnútorného mesta, ktoré z dlhodobého hľadiska má výrazný 
urbanistický potenciál, nakoľko v širšom centre sa mesta takáto veľká enkláva voľných plôch vhodných na výstavbu 
nenachádza. Jedná sa o plochu dlhodobo plánovanú na stavebný rozvoj mesta. Návrat urbanizácie do jadrového 
mesta, teda nástup procesov vnútorného rastu sídla, je prirodzený následok predchádzajúceho vývoja urbanizácie 
v minulom storočí, kedy mestá všeobecne rástli plošným horizontálnym rastom. Vnútorný rast miest je proces ktorý 
reaguje na zdedenú neefektívnosť sídla. Tento proces všeobecnej intenzifikácie sídiel je hlavným znakom snahy 
človeka o trvale udržateľný rozvoj.  
Urbanistický potenciál územia Párovských lúk určuje niekoľko daností: 

- Územie Párovské lúky je voľné, nezastavané. 
- Z hľadiska územnoplánovacieho je dlhodobo predpokladané. 
- Jedná sa o vnútorné mesto a teda je dobre dostupné z centra mesta, má vysokú urbanistickú aj trhovú 

hodnotu. 
- Má dobré dopravné napojenie na celomestskú nosnú dopravnú sústavu mesta. 
- Urbanizáciou tohoto územia sa výrazne prispeje k zmierneniu celkovej miery mobility obyvateľov sídla.  
- Ponuka kvalitného bývania oslabí mieru migrácie obyvateľov Nitry do suburbanity. 
- Vytvorí sa nový obraz severnej časti mesta. 
- Intenzívnymi formami výstavby sa prispeje k zvýšeniu efektívnosti sídla ako celku. 

3.2 Predmet dokumentácie 
Predmetom tejto dokumentácie je spracovanie Zadania pre Územný plán zóny ŠINDOLKA II, Nitra, ako druhej etapy 
prác nasledujúcej po spracovaní Prieskumov a rozborov, označená v zmluve o dielo ako časť úlohy B – Zadanie. 
Zadanie je spracované v zmysle § 8 ods. 4 Vyhlášky 55/2001 Z.z. O územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii. 
Čistopis zadania po prerokovaní a vyhodnotení  pripomienok účastníkov územnoplánovacej prípravy a schválení 
Mestským zastupiteľstvom v Nitre sa stane záväzným podkladom pre spracovanie návrhu Územného plánu zóny 
Šindolka II., Nitra v zmysle zmluvy o dielo medzi Obstarávateľom, Mestom Nitra a Spracovateľom spoločnosťou 
Marset s.r.o.  
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3.3 Hlavné ciele úlohy 
Hlavným cieľom úlohy je spracovať podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu zóny v zmysle UPNO Nitra, ktorá 
umožní  investorom a developerom bez ďalšieho začať projektovú prípravu stavieb v riešenom území. 

4 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

4.1 Územie širších vzťahov 
Územie širších vzťahov pre riešenie UPNZ Šindolka II., Nitra je v historickom kontexte nazvané ako Párovské lúky. 
Územie sa nachádza na severozápadnej strane mesta Nitra, v dobrej dostupnosti z historického centra mesta. Leží 
v  meandri rieky Nitra, ktorý obopína skalný masív Nitrianskeho hradu. Územie širších vzťahov má výmeru cca 530 ha. 

Obraz č.1. Riešené územie v širších vzťahoch 

4.2 Záujmové územie 
Záujmové územie je časťou širších vzťahov. Jedná sa o územie, ktoré je v dotyku s hranicami už riešených zón v časti 
susediacich PFCelkov Mlynárce a Šindolka tak, aby bola zabezpečená tvorba územnopriestorovej kontinuity s už 
koncepčne ustálenými riešeniami v iných územnoplánovacích dokumentáciách. Výmera záujmového územia je cca 
280 ha. 

4.3 Riešené územie 
Riešené územie je časť záujmového územia, ktorého hranice stanovil Obstarávateľ v zmluve o dielo pre riešenie UPNZ 
Šindolka II. Má výmeru 62,10 ha. Toto územie bude riešené aj bilancované v podrobnosti ÚPNZ. 
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Obraz č.2. Riešené územie vymedzené obstarávateľom 

5 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NA RIEŠENÉ ÚZEMIE VRÁTANE 
ZÁVÄZNEJ ČASTI 

5.1 Požiadavky vyplývajúce zo záväznej časti UPNO Nitra 

Územný plán mesta, UPNO Nitra 2003 
Pre riešenie UPNZ – Šindolka II., Nitra sú z hľadiska koncepčného záväzné nadradené dokumenty a to: 

- Územný plán Mesta Nitra, ďalej len UPNO Nitra 2003 - SAN–HUMA ́90 s.r.o, 2003 - v znení zmien 
a doplnkov č.1 – č.6 

- VZN Mesta Nitra 3/2003 v znení neskorších dodatkov  Dodatku č.1 – č.6, ktorým je vyhlásená záväzná 
časť ÚPN Mesta Nitra 

Dokumentácia ÚPNO Mesta Nitra je základným východiskovým podkladom pre riešenie územnoplánovacích 
dokumentácií a územnoplánovacích podkladov nižšieho stupňa na úrovni zóny a špecifikuje záväzné a smerné časti 
pre územné rozhodovanie o funkčnom a priestorovom využití územia v meste Nitra. UPNO Nitra definuje PFCelok 
Šindolka ktorého súčasťou je aj predmet riešenia tejto dokumentácie UPNZ Šindolka II., Nitra. 

Definovanie územia Párovské lúky podľa UPNO mesta Nitra 
UPNO Nitra 2003 stanovuje územie Párovské lúky ako výhľadovú obytnú zónu Mesta Nitra. Územie vzhľadom na svoj 
rozsah je členené na územné priestorovo funkčné celky (PFCelky) a to: 

- PFCelok Šindolka (142,65 ha) 
- PFCelok Mlynárce  (88,07 ha) 
- PFCelok Lúky (136,88 ha) 
- PFCelok Párovce (12,72 ha) 
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Obraz č.3. Členenie územia na jednotlivé PFCelky 
Pre ďalší postup ÚPNO Nitra pre územie Párovské lúky stanovuje: 
„Pre dané územie budú riešené návrhy územných plánov zón jednotlivo alebo pre viac celkov pri reálnom záujme 
zástavby v dotknutom území príslušného  ÚPCelku. Územný plán v zdôvodnenom prípade so súhlasom mesta môže 
byť riešený aj pre vymedzenú časť príslušného územného celku urbanistického charakteru. Riešenie ÚPN jednotlivých 
PFCelkov (alebo ich častí) musí rešpektovať podmienky, požiadavky a nadväznosti určené pre koncepciu celého 
územia navrhovanej obytnej zóny Párovské lúky stanovenej v UPNO. 

Časová postupnosť spracovania územných plánov pre jednotlivé PFCelky (alebo ich časti) alebo pre viac celkov 
súčasne, bude určená na základe potrieb mesta a reálneho záujmu o stavebné investície v území príslušného 
PFCelku. Z hľadiska územných, dopravných a technických podmienok sa určuje časová  postupnosť pre spracovanie 
územných plánov zón takto:  

- v I. etape zabezpečiť ÚPNZ pre ÚPCelky Šindolka, Mlynárce a Párovce bez určenia poradia, 
- v II. etape zabezpečiť ÚPNZ ÚPCelku Lúky, 
- v III. etape zabezpečiť ÚPNZ pre územnopriestorové celky ÚPCelky, Park Dobrotka a Park Lúky bez 

určenia poradia. 
Do tohoto času boli spracované alebo sú rozpracovávané územné plány zón: 

- UPNZ na časť Mlynárce I., Nitra 
- UPNZ Šindolka I., Nitra  

UPNZ Šindolka II., Nitra  je predmetom tohoto obstarávania. 
  

o

$

o

$

o
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5.2 Požiadavky vyplývajúce z územnoplánovacích dokumentácií a podkladov na úrovni zóny 

Požiadavky definované v zadaní pre územie Párovské lúky 
Mesto Nitra v zastúpení MsÚ v Nitre vypísalo v mesiaci apríl 2005 Verejnú súťaž na vypracovanie ÚPN zóny územia 
Párovské lúky kde spoločnosť SAN – HUMA ´90 s.r.o. ako víťaz súťaže spracovala v roku 2005 prieskumy a rozbory 
pre vymedzené územie zóny Párovské lúky. V roku 2007 bola následne spracovaná urbanistická štúdia Párovské lúky 
vo dvoch variantoch, nahrádzajúca koncept riešenia ÚPNZ. Na základe tejto štúdie a súborného stanoviska k štúdii 
bol spracovaný zadávací dokument pre spracovanie územného plánu zóny Párovské lúky. Zadanie definuje základnú 
koncepciu a stratégiu rozvoja územia a určuje postup stavebného rozvoja v území zóny a jeho územno-priestorových 
častiach. Riešenie ÚPNZ  jednotlivých PFCelkov alebo ich častí, musí rešpektovať podmienky, požiadavky 
a nadväznosti, určené pre koncepciu celého riešeného územia navrhovanej obytnej zóny Párovské lúky. 

Súborné stanovisko ku konceptu UPNZ Párovské lúky 

Táto etapa prác bola v roku 2008 na základe výsledkov verejného prerokovania ukončená Súborným stanoviskom 
obstarávateľa Mesta Nitra. Toto súborné stanovisko ku konceptu riešenia Územného plánu zóny Párovské lúky sa 
následne stalo východiskovým podkladom pre ďalší postup územnoplánovacej prípravy v danom území. 

Územnoplánovacia dokumentácia UPNZ Mlynárce I., Nitra ZaD 1 
Z hľadiska riešenia úlohy UPNZ Šindolka II., Nitra je pre urbanistickú koncepciu rozhodujúca posledná verzia UPNZ 
Mlynárce I., Nitra ZaD 1. Tu je stanovená základná koncepcia urbanizácie ako v priestorovo-funkčnom usporiadaní, 
tak aj v koncipovaní cievnej sústavy a jej napojenia na širšie územné danosti. Vzhľadom na priamu väzbu riešeného 
územia Šindolka II. na Mlynárce I. bude potrebné založený urbanistický názor ďalej podporovať a rozvíjať. 

5.3 Požiadavky vyplývajúce z iných relevantných podkladov 

Smerné územnoplánovacie podklady 
Ostatné dokumenty majú pre spracovanie UPNZ Šindolka II., Nitra len informatívny charakter v rozsahu širších vzťahov 
a hlavne v polohách napájacích bodov na vyššiu cievnu sústavu. Jedná o rôzne územnoplánovacie podklady na úrovni 
zóny ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s riešeným územím Šindolka II a to: 

1. Prieskumy a rozbory pre ÚPNZ Nitra Párovské lúky I. etapa - SAN–HUMA ‚90 s.r.o.2005 
2. Urbanistická štúdia Nová obytná štvrť Nitra – Šabík Vavrica 1999  
3. Urbanistická štúdia Párovské lúky - SAN-HUMA 90 s.r.o. 2007 
4. Zadanie ÚPNZ Nitra Párovské lúky – SAN-HUMA ‚90, s.r.o a MsÚ Nitra 2008 
5. Súborné stanovisko k riešeniu UŠ Párovské lúky (MsÚ 06/2008) 
6. Zadanie pre ÚPNZ Mlynárce I. Nitra, schválené uznesením MZ v Nitre č. 99/2010, zo dňa 6.5.2010 
7. Zadanie pre ÚPNZ Šindolka  I. Nitra, schválené uznesením MZ v Nitre č. 100/2010, zo dňa 6.5.2010 
8. Návrh UPNZ S$ indolka I., Nitra  – Holejšovský Jarabica 2011 
9. Návrh UPNZ Mlynárce I., Nitra – SAN-HUMA ‚90 - Jarabica Holejšovský 2014 
10. UPNZ Mlynárce I., Nitra ZaD č.1 – Csanda Piterka s.r.o 2020, schválené uznesením MZ v Nitre č. 

367/2021 zo dňa 18. 11. 2021 
11. Návrh UPNZ Šindolka I., Nitra – Mízia 2021 

Súvisiace strategické štúdie, dokumenty a politiky 
12. Oznámenie o začatí obstarania  UPNZ Šindolka II., Nitra – 10/ 2021 
13. Koncepcia rozvoja mesta Nitry – 2015 
14. Akčný plán mesta Nitry – 2020-2021 
15. Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho samosprávneho kraja 2014-2020 
16. Koncepcia cyklistickej dopravy v meste Nitra – 2014 
17. PUM Nitra – Plán udržateľnej mobility – 2020 
18. Regionálny územný systém ekologickej stability RUSES – AŽP 2019 
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6 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE ZO ŠIRŠÍCH VZŤAHOV RIEŠENÉHO ÚZEMIA ZÓNY K OBCI 
Z HĽADISKA RIEŠENIA DOPRAVY, OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

6.1 Poloha riešeného územia v širších vzťahoch 

Vymedzenie územia širších vzťahov 
Riešené územie sa nachádza v intraviláne mesta Nitry a zasahuje do katastrálnych území mestských častí Staré mesto 
(Nitra), Drážovce, Zobor a Mlynárce. Územie je dobre dostupné z historického centra, a má väzbu na mestské časti 
Staré mesto, Dražovce, Mlynárce a Zobor.  
V zmysle UPNO Nitra je riešené územie súčasťou lokality PFCelku Šindolka a z časti Lúky, ktorý sa nachádza 
v meandri vodného toku rieky Nitry na severnej strane skalného masívu Nitrianskeho hradu. Zo severnej strany je 
územie ohraničené štátnou cestou prvej triedy I/51, a I/64 (ďalej len severný obchvat), v súčasnosti rýchlostná 
komunikácia R1A. Na západe pokračuje obchvat štátnou cestou I/65, ktorá v zmysle UPNO je pokračovaním 
Dražovskej osi. Z južnej strany je územie ohraničené riekou Nitra a nábrežnou komunikáciou Nábrežie za 
hydrocentrálou. 

 
Obraz č.4. Širšie vzťahy 

Urbanistická bonita územia 
Pre ďalšie koncepčné východiská je potrebné stanoviť mieru urbanistickej hodnoty územia v rámci sídelného útvaru. 
Pre stanovenie stupňa urbanity vychádzame z troch základných stupňov a to:  

- 1. Centrum mesta 
- 2. Vnútorné mesto 
- 3. Vonkajšie mesto 

Územie Párovské lúky spadá do druhého stupňa mestskej urbanity - Vnútorné mesto. Teda jedná sa o veľmi cennú 
polohu vzhľadom na jej bezprostredné väzby na jadrové mesto.  
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6.2 Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov z hľadiska formovania urbanistickej štruktúry 
Z hľadiska UPNO Nitry je potrebné rešpektovať tieto požiadavky: 

- Rešpektovať siluetárnou dominantou v území je hradný kopec a objekt hradu. 
- Podporovať rozvoj hlavnej koncepčnej mestskej urbanistickej osi v polohe trasy cesty I. triedy č. I/51 

a Bratislavskej cesty; Severný obchvat, vymedzujúci riešené územie na severnej strane s napojením na 
Priemyselný park Sever, neskoršie vedený ako Šindolská os. 

- Podporovať územný rozvoj na území mesta v smere sídelných rozvojových osí výstavbou príslušných 
infraštruktúrnych a komunikačných zariadení. 

- Formovať rozvoj urbanistickej štruktúry mesta pomocou koncepčných prvkov: urbanistických územno-
priestorových celkov, urbanistických centier, urbanistických osí, urbanistických dominánt. 

- Formovať a podporovať rozvoj priestorovo funkčných celkov urbanistického typu usporiadaných do 
hierarchickej štruktúry, ktorá tvorí základné usporiadanie mesta. 

- Formovať a podporovať rozvoj urbanistických centier usporiadaných do hierarchickej štruktúry mestské  
centrum Šindolka, miestne centrá Lúky a Mlynárce, ako centrá vyššej občianskej vybavenosti; 

- Usmerňovať rozvoj priestorového usporiadania zástavby v mestskej kompaktnej uličnej strednopodlažnej 
forme v rámci ÚPC Lúky a Šindolka. 

- Formovať nábrežie za hydrocentrálou, ľavobrežná pešia cyklistická a cestná komunikácia v súbehu 
s tokom rieky Nitra vyúsťujúca na komunikáciu I/64 na východnom okraji územia. 

- Rešpektovať a rozvíjať koncepciu Park Lúky, v zmysle UPNO Nitra určený ako prírodný prvok (MBC) 
územia Párovské lúky s cieľom prepojenia bioštruktúr Mestský park pri Sihoti a NRBC rieka Nitra. 

6.3 Požiadavky na formovanie urbanistických osí z hľadiska širších územných vzťahov 

- Formovať a podporovať urbanistickú dominantu celomestského charakteru Nitriansky hrad a pamiatkovo 
chránené pohľady a pohľadové kužele na Nitriansky hrad. 

- Rešpektovať metropolitnú mestskú urbanistickú os severný obchvat  
- Prehodnotiť dopravnú kategóriu R1A na mestskú zbernú komunikáciu B1 alebo B2 
- Rozvíjať mestskú urbanistickú os - Šindolská os ako severný obchvat územia. 
- Rozvíjať miestnu urbanistickú os - Lúčna os - ktorá je vyústená do polohy centra Šindolka, napojená na 

MUK Šindolka centrum. 

6.4 Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov z hľadiska bývania 

- ÚPNO Mesta Nitra určuje riešené územie na prevládajúce funkčné využitie územia pre zložky bývania, 
vybavenosti a verejnej zelene. 

- Vytvárať podmienky a podporovať rozvoj bytovej výstavby vo forme bytových objektov v rámci PFCelkov 
Šindolka, Lúky a Mlynárce. 

- Podlažnosť zástavby diferencovať v rozsahu od 2. nadzemných podlaží s limitom zástavby 6. nadzemných 
podlaží vo formách uličnej voľnej štruktúry a kompaktnej uličnej štruktúry vo vymedzených polohách. 

6.5 Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov z hľadiska občianskej vybavenosti 

- Vybavenostné funkcie nadmestského charakteru – komerčné, veľkokapacitné prevádzky lokalizovať 
v polohách hlavných mestských urbanistických osí. 

- Vybavenostné funkcie nadmestského charakteru – nekomerčné prevádzky lokalizovať najmä v polohách 
mestských centier resp. podľa špecifických požiadaviek jednotlivých funkcií. 

- Podporovať a vytvárať podmienky pre rozvoj stredného a základného školstva a špecifických školských 
zariadení. 

- Podporovať rozvoj cirkevných zariadení. 
- Podporovať rozvoj zdravotníckych zariadení základného, vyššieho a špecifického charakteru. 
- Vytvárať územné podmienky pre rozvoj kultúrnych zariadení vyššieho a špecifického charakteru v rámci 

mestských centier. 
- Vytvárať územné podmienky a podporovať rozvoj športovo-rekreačných zariadení základného charakteru 

v rámci jednotlivých urbanistických centier vyššieho a špecifického charakteru s lokalizovaním v rámci tzv. 
športovo- rekreačných zón (Sever - mestský park s výhľadovým rozšírením na ľavý breh rieky Nitra).  
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6.6 Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov z hľadiska dopravnej infraštruktúry 

Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov z hľadiska nadradenej cestnej dopravy 
- Rešpektovať západo-východná os Bratislava-Zvolen-Košice štátne cesty /51 a I/64 kvalifikované ako 

komunikácia R1A vedená ako severný obchvat územia. 
- Rešpektovať severo-južnú Ponitriansku sídelná os Topoľčany-Komárno ďalej len ako Dražovská os, 

v súčasnosti prepájajúca Hornú Nitru vrátane samotného mesta na južnú trasu rýchlostnej cesty R1 
Bratislava-Zvolen- Košice. 

- Trasu R8 riešiť v súlade s trasou určenou územným plánom mesta Nitra v križovatke Lehota, respektíve 
v trase západne od Priemyselného parku v súbehu s ľavým brehom rieky Nitra. 

Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov z hľadiska iných druhov dopravy 
- Riešiť pešie komunikácie vo väzbe na nadradený systém peších ťahov v polohách prechodu cez rieku 

Nitru, vo väzbe na Šindolskú os a Park Lúky. 
- Rešpektovať „Koncepciu cyklistickej dopravy v meste Nitra“ STAVPROS PLUS, s.r.o – 2014. 
- Rozvíjať napojenie riešeného územia na MHD a nadmestské systémy VAD. 
- Statickú dopravu riešiť v zmysle STN 73 6110 / Z1,O1. 

6.7 Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov z hľadiska technickej infraštruktúry 

Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov na riešenie zásobovania pitnou vodou 
- Zachovať trasy uloženia prívodného potrubia Ponitrianskeho skupinového vodovodu. 
- Rešpektovať hlavné prívody vody. 
- Podporovať postupnú realizáciu a rekonštrukciu vodovodov a vodárenských zariadení v súlade 

s potrebami realizácie novej zástavby, alebo podľa vzrastu spotreby pitnej vody. 
- Koordinovať napojenie nových urbanizovaných plôch s navrhovanými riešeniami susedných PFCelkov. 
- Zabezpečiť projekt využitia jestvujúcich vodných zdrojov pre úžitkové účely s prehodnotením pásiem 

hygienickej ochrany. 

Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov na riešenie splaškovej kanalizácie 
- Koordinovať napojenie nových urbanizovaných plôch s navrhovanými riešeniami susedných PFCelkov. 
- Podporovať a riešiť odkanalizovanie území v PFCelkoch Šindolka a Lúky s rezervovaním plôch pre 

zariadenia technickej infraštruktúry, čističky odpadových vôd, prečerpávacie stanice splaškovej 
kanalizácie. 

Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov na riešenie dažďovej kanalizácie 
- Rešpektovať jestvujúci režim prirodzeného odtoku dažďových vôd. 
- Koordinovať napojenie odvodnenia územia s cieľom maximálneho zadržiavania dažďových vôd v území 
- Navrhnúť systém retencie na zavlažovanie novonavrhovaných zastavaných plôch. 
- Spracovať režim dažďových vôd. 

Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov na riešenie plynofikácie 
- Rešpektovať VTL PL „Nitra Chrenová I - Nitra Mlynárce „ PN 25 DN 100 /OP2,5MPa/   
- Rešpektovať nariadenia KAO “SKAO Nitra-ZsVAK /cudzia/“ - /stanica, kábel, uzemnenie, drenáž/ 
- Rešpektovať jestvujúce zariadenia Miestnu plynovodnú sieť tvorí sústava STL a NTL plynovodov, ktoré sú 

v určitých miestach vzájomne prepojené a určitá časť tvorí izolované, navzájom nezávislé systémy.  

Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov na riešenie zásobovania teplom 
- Rešpektovať schválený strategický dokument „Nízkouhlíková stratégia Mesta Nitra na roky 2021 – 2040“. 
- Zapracovať návrh opatrení na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie ohľadom 

na životné prostredie. 
- Rešpektovať nízkouhlíkové opatrenia súvisiace s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií 

znečisťujúcich látok do ovzdušia. 
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- Vychádzať z koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Nitra s cieľom navrhnúť systémové 
opatrenia smerujúce k rozvoju sústav CZT v meste Nitra. 

Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov na riešenie silnoprúdových systémov 
- Podporovať postupnú podzemnú kabelizáciu vzdušných vedení 22kV v rámci zastavaného územia a na 

plochách navrhovaných na zastavanie. 
- Podporovať postupnú realizáciu a rekonštrukciu trafostaníc a rozvodov elektrickej energie v súlade 

s potrebami realizácie novej zástavby, alebo podľa vzrastu spotreby elektrickej energie. 

Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov na riešenie telekomunikácií 
- Rešpektovať diaľkové Slovak Telekom a.s. (CSI) ZÁPAD - Bratislava.  
- rešpektovať metalické / diaľkové/ optické telekomunikačné káble Nitra – Sereď, Nitra – Topoľčany, Nitra – 

Lužianky a Nitra – Ludanice. 
- Rešpektovať optické telekomunikačné káble spoločnosti Orange Slovensko, a.s. regionálneho významu 

(ROC-045-NR/TO) a národného významu (NOC-006-NR/TT) v trasách, ktoré môžu byť dotknuté zámerom 
budúcej zástavby. 

7 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKLADNÝCH  DEMOGRAFICKÝ SOCIÁLNYCH A KONOMICKÝCH 
ÚDAJOV A PROGNÓZ 

7.1 Prognóza vývoja počtu obyvateľov v Nitre 
Podrobnejšia analýza jestvujúceho stavu z hľadiska demografie je spracovaná v časti A - Prieskumy a rozbory. Z tejto 
analýzy pre Zadanie vyplýva: 

Minulý demografický vývoj 
Z hľadiska demografického vývoja Nitry v súlade so všeobecným trendom vývoja sídiel podobného rozsahu na 
Slovensku treba konštatovať, že optimistické prognózy nárastu počtu obyvateľov do roku 2025 (podľa Súborného 
stanoviska k UPNZ Párovské lúky z roku 2008 nárast o 10 000 obyvateľov) sa nenaplnili.  
Podľa sčítania obyvateľov v roku 2010 mala Nitra 83 444 obyvateľov a v roku 2020 mala 78 203 obyvateľov Tendencie 
úbytku trvale bývajúcich obyvateľov nie sú v rámci Slovenska ojedinelé. Podľa prognózy (Infostat 2019), súčasne 
s klesajúcou tendenciou trvale bývajúcich obyvateľov podobným tempom narastá vonkajšia migrácia do mesta Nitry. 
V roku 2024 príde k vyrovnaniu. Ďalší vývoj predpokladá zvyšovanie migračného prírastku. Teda počet trvale 
prítomných obyvateľov v Nitre bude s výhľadom do roku 2035 celkovo vyrovnaný, teda bude stagnovať zhruba na 
dnešnej úrovni 76-78 tis. obyvateľov. 

Príčiny úbytku trvale bývajúcich obyvateľov v Nitre 
Príčiny ktoré nie je možné ovplyvniť z úrovne mesta, nakoľko súvisia s globálnym vývojom v Európe.: 

- Predlžuje sa priemerný vek obyvateľov čo znamená že v priemere mesto strane. 
- Pôrodnosť stagnuje alebo mierne klesá, čo znamená že úmrtnosť prevyšuje pôrodnosť. 
- Podiel obyvateľov v produktívnom veku klesá podiel obyvateľov v poproduktívnom veku rastie. 

Príčiny ktoré je možné ovplyvniť z úrovne mesta. 
- Ekonomicky aktívne obyvateľstvo dáva prednosť vyššiemu štandardu bývania v suburbanite. 
- Dobrá dopravná dostupnosť do Nitry z jej spádového územia podporuje presun obyvateľov do suburbanity. 
- Zvyšujúci sa stupeň motorizácie obyvateľov zvyšuje jeho mobilitu. 
- Nedostatočná ponuka kvalitného bývania v Nitre spôsobuje úbytok obyvateľov v produktívnom veku.  
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7.2 Požiadavky vyplývajúce z vývoja demografie 

Potenciál Nitry z hľadiska demografie 
Z prognóz vyplýva, že zvyšovanie počtu trvale bývajúcich obyvateľov je možné hlavne z migrácie. Základný 
predpoklad, oproti minulým záverom, že je potrebné posilniť pracovné príležitosti sa naplnil, avšak počet trvale 
bývajúcich obyvateľov sa výrazne nezvýšil. To, že sa v súčasnosti tak nedeje, je skutočnosť, že v Nitre absentujú 
disponibilné plochy na bývanie. Avšak len samotné bývanie nestačí. Mesto sa musí začať zveľaďovať ako celok. Mali 
by prísť na rad idey zhodnocovania verejných priestorov, znižovania celkovej mobility, posilňovania iných druhov 
dopravy, VOD, MHD, cyklisti a peší. To je v dlhodobom horizonte dosiahnuteľné práve intenzifikáciou urbanistickej 
štruktúry mesta. Kvalitné mestské bývanie s prívetivým prostredím, bez potreby použiť každý deň auto, je jednou z 
nosných ideí, ktorá prispeje k trvale udržateľnému rozvoju mesta, kde bude rozhodovať kvalita a nie kvantita. 

Požiadavky vyplývajúce z demografického vývoja 
- Vychádzať z demografickej prognózy vývoja počtu obyvateľov, ktorý predpokladá úbytok trvale bývajúcich 

obyvateľov v Nitre a prírastok obyvateľstva z migrácie. 
- Podporovať výstavbu bývania v rámci sídelného útvaru Nitra a tým prispieť k zvýšeniu záujmu migrácie 

o trvalý pobyt v Nitre. 
- Podporiť rozvoj bývania prípravou disponibilných stavebných pozemkov kde je možná výstavba okamžite. 
- Podporiť rozvoj nájomného bývania. 

7.3 Prognóza vývoja socioekonomickej štruktúry 
Podrobnejšia analýza jestvujúceho stavu z hľadiska socioekonomickej štruktúry je spracovaná v časti A - Prieskumy 
a rozbory. Z tejto analýzy pre Zadanie vyplýva: 

Prognóza vývoja socioekonomickej štruktúry mesta 
Napriek záporným potrebám trhu práce v roku 2020 sa v ostatných rokoch prognózovaného horizontu očakávajú 
pozitívne potreby trhu práce na úrovni presahujúcej 10 tisíc osôb ročne (www.infostat.sk). Celková dodatočná potreba 
pracovníkov v Nitrianskom kraji bude do roku 2025 na úrovni približne 54 tisíc osôb. Z nich 7 % predstavuje potreba 
zamestnancov u fyzických osôb – podnikateľov. 4 % je podiel má fyzických osôb – podnikateľov. Zvyšných 89 % 
zamestnancov bude potrebných u zamestnávateľov v podnikoch. Z analýzy socioekonomickej štruktúry vyplýva: 

- Mesto Nitra v súčasnosti plní funkciu administratívno-správneho, hospodárskeho a kultúrneho centra 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

- Poloha sídelného útvaru v celkovej štruktúre osídlenia SR predurčuje jeho funkciu ako hospodárskeho, 
spoločenského a kultúrneho centra regiónu so spádovou oblasťou takmer 675 tisíc obyvateľov. 

- Z hľadiska podnikateľských štruktúr sa posilňuje podiel právnických osôb a aj posilňuje podiel ziskových 
právnických osôb.  

- Fyzické osoby podnikajúce ako firmy a aj ako jednotlivci oslabujú, čo je znak že sa presúva súkromná 
ekonomická aktivita do právnických osôb.  

- Ekonomicky aktívnych obyvateľov ubúda. Je to spôsobené hlavne tým, že podiel obyvateľov 
v poproduktívnom veku narastá a pôrodnosť stagnuje. ( www.mojaobec.statistics.sk). 

- Z hľadiska miery nezamestnanosti sa Nitra dlhodobo nachádza pod hranicou slovenského priemeru.  

7.4 Požiadavky vyplývajúce z vývoja socioekonomickej štruktúry 
Teda z hľadiska strednodobého je posilnenie podielu práceschopného obyvateľstva v produktívnom veku v Nitre 
súčasnosti paradoxne mimo ekonomickej základne, teda v bývaní. Nejde len posilnenie ponuky bývania, ale 
v konečnom dôsledku ide o zlepšenie celkovej kvality mesta vo všetkých jeho mestotvorných aspektoch.  

Požiadavky z hľadiska územnoplánovacej prípravy 
- Pripraviť územnícky stavebné pozemky a lokality pre investície do výstavby bytov a do výstavby základnej 

a vyššej občianskej vybavenosti. 
- Skrátiť územnícku prípravu disponibilných plôch ako ponuku verejnému investičnému sektoru a realitnému 

trhu. 
- Skrátiť povoľovanie stavieb. 
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- Prehodnotiť zaužívanú územnoplánovaciu metodiku, ktorá rigidne definujúce funkčné využívanie územia 
v prospech regulácie umožňujúcej flexibilnú zmenu funkcie podľa vývoja stavebného záujmu. 

- Urbanistickú pozornosť venovať hlavne forme zástavby. 
- Rozvíjať a udržovať cievnu sústavu mesta, venovať pozornosť tvorbe verejného priestoru. 
- Využiť výstavbou bytov vzrastajúci potenciál pracovných príležitostí v Nitre. 
- Stabilizovať vysoký podiel dochádzajúcich zamestnancov za prácou do Nitry formou ponuky nájomných 

bytov. 

Požiadavky z hľadiska spoločenskej nadstavby 
- Podporovať rozvoj verejného sektoru. 
- Podporovať rozvoj univerzitného školstva. 
- Podporovať vedomie príslušnosti k sídlu. 
- Podporovať rozvoj kultúry a športu. 
- Venovať pozornosť rodine. 
- atď. 

8 POŽIADAVKY NA TVORBU URBANISTICKEJ KOMPOZÍCIE 

8.1 Požiadavky na kompozičné princípy zástavby 

Základné kompozičné princípy 
Z hľadiska priestorového sa jedná o tvorbu nového obrazu mesta Nitry zo strany severného obchvatu. Určujúcim 
prvkom severnej panorámy je skalný masív nitrianskeho hradu. Pri riešení urbanistickej kompozície je potrebné 
rešpektovať tieto zásady: 

- Formovať a podporovať priestorovú koncepciu vo vzťahu k dominante celomestského charakteru 
Nitriansky hradný masív. 

- Rozvíjať pamiatkovo chránené pohľady a pohľadové kužele na Nitriansky hrad. 
- Rešpektovať Dražovská os - komunikáciou prepájajúcou jadrové mesto s priestorovými celkami Šindolka, 

Zobor, Dražovce. 
- Rešpektovať Centrum Šindolka - v polohe mimoúrovňovej križovatky Šindolka centrum, v zmysle UPNO 

lokálne centrum vyššej občianskej vybavenosti. 
- Miestne centrá formovať vo vzťahu k hierarchicky vyšším centrám Šindolka, Lúky a Mlynárce I. 
- Rešpektovať Šindolskú os - severný obchvat, vymedzujúci riešené územie na severnej strane s napojením 

na Priemyselný park Sever. 
- Rozvíjať Lúčnu os - plánovaná priečna západo-východná os územím Párovských lúk, ktorá je vyústená do 

polohy centra Šindolka, napojená na MUK Šindolka centrum. 
- Rozvíjať novonavrhovanú os Jelšina. 
- Dotvárať nábrežie za hydrocentrálou - ľavobrežná komunikácia v súbehu s tokom rieky Nitra vyúsťujúca 

na komunikáciu I/64 na východnom okraji územia. 
- Rozvíjať Park Lúky – miestne biocentrum (MBC) územia Párovské lúky s cieľom prepojenia bioštruktúr 

Mestský park pri Sihoti a NRBC rieka Nitra. 
- Rozvíjať a dokompletovať navrhovanú cievnu sústavu v rámci širšieho územia ÚPCelku Párovských lúk vo 

väzbe na už navrhnutú urbanistickú štruktúru UPNZ Mlynárce I. 

Výšková konfigurácia 
- Rešpektovať v zmysle UPNO Nitra maximálnu výškovú hladinu 6 nadzemných podlaží. 
- Overiť výškové lokálne prevýšenia v plochách lokálnych centier a subcentier. 

Formovanie urbanistickej štruktúry zóny z hľadiska priestorového 
- Zástavbu formovať princípom tvorby urbanistických prvkov ulíc námestí a stavebných blokov a areálov. 
- Členiť riešené územie na plochy zastavané umelé a nezastavané prírodné. 
- Organizovať územie do hierarchických štruktúr urbanistických osí, lokálnych urbanistických centier, 

urbanistických dominánt. 
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- Formu zástavby hierarchizovať podľa miery urbanity s priestorovým akcentovaním lokálnych 
vybavenostných jadier. 

Formovanie urbanistickej štruktúry zóny z hľadiska vlastníckych vzťahov 
- Členiť územie na plochy verejné, poloverejné a neverejné. 
- Špecifikovať plochy verejnoprospešných stavieb. 

8.2 Požiadavky na riešenie bývania 

Potenciál riešeného územia z hľadiska bývania 
Riešené územie UPNZ Šindolka II v zmysle rozhodnutia objednávateľa má výmeru 62,10 ha. Z hľadiska bývania má 
územie vysoký urbanistický potenciál na výstavbu bytov. Mieru intenzity využitia územia stanoviť v návrhu UPNZ podľa 
konkrétnych možností výstavby, a podľa miery dimenzovania disponibilných plôch na výstavbu objektov vyššej 
občianskej vybavenosti. 

Z hľadiska funkčného usporiadania navrhovať 
- Bývanie v bytových domoch ako jednoúčelové objekty obsahujúce okrem bývania domovú vybavenosť 

a garážové státia ako odstavné stojiská. 
- Bývanie v polyfunkčných domoch ako viacúčelové objekty s umiestňovaním občianskej vybavenosti 

prednostne v prvom nadzemnom podlaží. 
- Bytové domy riešiť ako chodbové a schodiskové v závislosti od miery oslnenia a osvetlenia.  
- Loggie a balkóny riešiť pre maximálny počet bytov. 

Z hľadiska priestorovej formy 
- Spôsob zástavby formovať do blokovej mestskej štruktúry. 
- Použiť formu viacpodlažných obytných alebo polyfunkčných domov od 2 do 6 nadzemných podlaží. 
- Vnútrobloky riešiť ako zelené prírodné priestory. 
- Využívať strešné podlažie ako ustupujúce podlažie s použitím zelených striech. 
- Pre riešenie bývania rešpektovať STN 73 4301 – Bytové domy. 

8.3 Požiadavky na riešenie občianskej vybavenosti 

Potenciál riešeného územia z hľadiska občianskej vybavenosti 
Z hľadiska občianskej vybavenosti má riešené územie významný potenciál pre rozvoj výstavby občianskej vybavenosti. 
Lokalizácia najmä objektov vyššej občianskej vybavenosti je potrebné smerovať hlavne do polôh vo väzbe na 
nadradenú cievnu sústavu a do polôh lokálnych centier a subcentier. V návrhu UPNZ stanoviť plošné rezervy pre 
výstavbu ako základnej tak aj vyššej občianskej vybavenosti. Základnú občiansku vybavenosť (ZOV) riešiť v rozsahu 
podľa navrhovanej miery urbanizácie v zmysle etapovitosti výstavby a stavebného záujmu.  

Požiadavky na riešenie vyššej občianskej vybavenosti v rámci riešeného územia 
- Vzhľadom na to že v riešenom území sa nenachádza žiadna občianska vybavenosť vytvoriť novú 

hierarchickú štruktúr občianskej vybavenosti ako základnej tak aj vyššej.  
- Zariadenia vyššej občianskej vybavenosti lokalizovať do polôh vyššej urbanity vo väzbe na nadradené 

urbanistické osi a nadradené miestne a vyššie centrá. 
- Vytvárať územné podmienky pre lokalizáciu športovo-rekreačných zariadení základného charakteru v 

rámci jednotlivých urbanistických centier vyššieho a špecifického charakteru s lokalizovaním v rámci tzv. 
športovo- rekreačných zón (Sever - mestský park s výhľadovým rozšírením na ľavý breh rieky Nitra). 

- Vybavenostné funkcie mestského a nadmestského charakteru - komerčné veľkokapacitné prevádzky 
lokalizovať najmä v polohách hlavných mestských urbanistických osí. 

- Navrhovať polohy objektov vyššej občianskej vybavenosti, v podobe plošných rezerv. 
- V rámci funkčnej regulácie stanoviť okruhy odporúčaných funkcií komerčnej VOV ako sú obchod, 

administratíva, šport a rekreácia, verejné stravovanie, kultúra, výrobné a nevýrobné služby a pod. 
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- V rámci funkčnej regulácie stanoviť okruhy záväzných a smerných - odporúčaných funkcií nekomerčnej 
VOV ako sú školské zariadenia, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti, obecnej 
správy, cirkevných zariadení a pod. 

- Špecifikovať plošné rezervy na verejnoprospešné stavby. 
- Špecifikovať záväzné a smerné – odporúčané vybavenostné funkcie v území. 

Požiadavky na riešenie základnej občianskej vybavenosti v rámci riešeného územia 
- Navrhnúť dimenzovanie a rozsah základnej občianskej vybavenosti vo vzťahu k objemom navrhnutej 

urbanistickej štruktúry. 
- Dimenzovanie základnej občianskej vybavenosti bude spracované v zmysle metodickej príručky Štandardy 

minimálnej vybavenosti obcí, (AZ projekt 2011). 
- Vybavenostné funkcie základného charakteru lokalizovať rovnomerne v rámci všetkých úrovní 

urbanistických priestorov verejného charakteru tak, aby bola vytvorená sieť základnej vybavenosti v 
primeranej pešej dostupnosti lokálne bývajúceho obyvateľstva. 

- Do základnej občianskej vybavenosti navrhnúť predškolské zariadenia, základný obchod a služby 
a zariadenia pre seniorov. 

- Základnú občiansku vybavenosť ako sú predškolské zariadenia, obchod a služby a zariadenia pre 
seniorov, uvažovať ako súčasť obytnej zástavby integrovanú do polyfunkčných objektov. 

- Základné školstvo dimenzovať vo vzťahu k už plánovaným školským zariadeniam v rámci celého územia 
Párovských lúk v rozsahu podľa navrhovanej miery urbanizácie a v zmysle etapovitosti výstavby 
a stavebného záujmu.  

- Pre základné školstvo vyčleniť osobitné plošné rezervy. 
- Vytvárať územné podmienky pre lokalizáciu športovo-rekreačných zariadení základného charakteru v 

rámci jednotlivých stavebných blokov a lokálnych centier. 

9 POŽIADAVKY NA RIEŠENIE VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 

9.1 Požiadavky vyplývajúce z napojenia riešeného územia verejné dopravné vybavenie 

Požiadavky na riešenie verejného dopravného vybavenia z hľadiska výhľadu 
- Koncepčne navrhnúť východné výhľadové napojenie Lúčnej osi na MUK Šindolka centrum. 
- Koncepčne navrhnúť severné výhľadové napojenie UK/MUK na severný obchvat I/51 v polohe priečnej osi 

riešeného územia. 
- Severný obchvat I/51 rekvalifikovať na mestskú zbernú komunikáciu B1. 
- Stabilizovať polohu napojenia R8 na severný obchvat v západnej polohe s prepojením na Bratislavskú 

ulicu. 
- Rozvíjať a dokompletovať navrhovanú cievnu sústavu v rámci širšieho územia ÚPCelku Párovských lúk vo 

väzbe na už navrhnutú urbanistickú štruktúru UPNZ Mlynárce I. 
- Riešiť prepojovaciu komunikáciu Vodná ulica – Lúky – novonavrhovaná komunikácia prepájajúca územie 

výhľadovo navrhnuté na zástavbu, situované na ľavom brehu rieky Nitry v PFcelku Párovce, Mlynárce 
a Lúky. (V zmysle záväznej časti UPNO). 

- Riešiť prepojovaciu komunikáciu severný obchvat – Kláštorské ul. – novonavrhovaná komunikácia 
prepájajúca územie výhľadovo navrhnuté na zástavbu situované na ľavom brehu rieky Nitry v ÚPCelku 
Šindolka. (V zmysle záväznej časti UPNO). 

Požiadavky na riešenie verejného dopravného vybavenia z hľadiska prvej etapy  
- Navrhnúť východné napojenie riešeného územia na komunikáciu I/64 v polohe vyústenia komunikácie 

Nábrežie za hydrocentrálou, úrovňová alebo mimoúrovňová križovatka (UK, MUK) s prepojením na 
Kláštorskú ulicu. 

- Navrhnúť rekonštrukciu komunikáciu Nábrežie za hydrocentrálou vrátane rekonštrukcie mostného telesa 
cez potok Dobrotka. 

- Sprístupniť severné napojenie na MUK Priemyselný park.  
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9.2 Požiadavky na riešenie základnej obslužnej cestnej siete zóny 

Požiadavky na riešenie cestnej obslužnej dopravy v rámci riešeného územia 
- Navrhnúť obslužnú komunikačnú sieť územia v kategóriách komunikácií B2, C1, C2, C3 a D1, D2, D3, 

v hierarchickom členení vo väzbách na napojenie územia na vyšší komunikačný systém. 
- Navrhnúť hierarchickú štruktúru uličných profilov vrátane riešenia peších chodníkov, cyklotrás, parkovísk, 

zelene a stromových alejí. 
- Stanoviť šírky ulíc podľa typov komunikácií a typov zástavby. 
- Rešpektovať požiadavky na trasovanie podzemných inžinierskych sietí, dopravnú obsluhu, zásobovanie, 

odvoz odpadu a požiadavky zabezpečenie záchrannej služby a požiarnych zásahov. 

Požiadavky na riešenie statickej dopravy 
- Krátkodobé návštevnícke parkoviská zásadne riešiť ako súčasť plôch verejných v rámci vnútornej siete 

obslužných uličných komunikácií. 
- Dlhodobé parkoviská riešiť v rámci stavebných blokov na plochách poloverejných a neverejných. 
- V prípade potreby budovať spoločné garáže pre viacej bytových objektov. 
- Umiestňovanie odstavných stojísk do podzemia, vzhľadom na vysokú hladinu podzemných vôd je len 

podmienečne možné. 
Pre výpočet použiť STN 73 6110 Z1 O1 s týmito koeficientami: 

- Ka – Súčiniteľ stupňa automobilizácie 1:3 = 0,95 
- Kv – Súčiniteľ vplyvu veľkosti obce 50-100 tis. = 1,0 
- Kp – Súčiniteľ vplyvu polohy v obci - obytná zóna, miestny význam = 0,5 
- Kd – Súčiniteľ vplyvu deľby práce 25(IAD):75 = 0,9 

Požiadavky na riešenie hromadnej dopravy 
- V rámci verejnej obslužnej cestnej siete navrhnúť trasy pre autobusovú MHD vrátane zastávok 

s napojením na vyšší dopravný systém MHD.  

Požiadavky na riešenie cyklistickej dopravy 
- Navrhnúť vnútornú štruktúru cyklistických trás v rámci vnútorných obslužných komunikácií s ich napojením 

na vyššiu sieť cyklotrás. 
- Na komunikáciách rezervovať samostatné jazdné pruhy pre cyklistov. 
- Pri navrhovaní trás a zariadení súvisiacich s cyklistickou dopravou rešpektovať STN 01 8028 a TP 085. 

Požiadavky na riešenie pešieho pohybu 
- Navrhnúť vnútornú štruktúru peších chodníkov v rámci vnútorných obslužných komunikácií s ich napojením 

na vyššiu sieť peších trás. 

10 POŽIADAVKY NA RIEŠENIE VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

10.1 Požiadavky na zásobovanie vodou a odkanalizovanie územia 

Požiadavky na riešenie rozvodov vody a splaškovej kanalizácie v rámci zóny 
- Rešpektovať vyššie systémy vodovodnej a kanalizačnej siete. 
- Navrhnúť napojovacích bodov na verejný vodovod a verejnú splaškovú kanalizáciu. 
- Navrhnúť systém zásobovania navrhovanej urbanistickej štruktúry na verejný vodovod. 
- Navrhnúť systém zásobovania navrhovanej urbanistickej štruktúry na verejnú kanalizáciu. 
- Navrhnúť systém čistenia odpadových vôd. 
- Navrhnúť systém prečerpávania odpadových vôd ak výškové pomery to budú vyžadovať. 

Požiadavky na riešenie odvodu povrchových vôd 
- Spracovať režim odvádzania dažďových vôd s dôrazom na ich maximálne zadržiavanie v riešenom území. 
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- Odvod dažďových vôd riešiť ako samostatný potrubný systém oddelený od splaškovej kanalizácie. 
- Riešiť polohy priesakových preliačin pre zadržiavanie dažďových vôd. 
- Využiť pre odvod povrchových vôd jestvujúci kanál Jelšina a preveriť možnosti jeho odokrytia. 

10.2 Požiadavky na zásobovanie plynom 

Požiadavky vyplývajúce z hľadiska napojenia riešeného územia na nadradené rozvody plynu 
- Rešpektovať jestvujúce zariadenia v dotyku s riešeným územím plynovodnú distribučnú sieť STL I PDS“ 

Nitra-Staré mesto I“ /OP100kPa/. 
- Navrhnúť systém napojovacích bodov na plyn v dotyku s riešeným územím. 

Požiadavky na riešenie rozvodov plynu v rámci zóny 
- Navrhnúť systém rozvodov STL plynovodov pre zásobovanie tepelných zdrojov v území. 
- S využívaním plynu na varenie v domácnostiach neuvažovať. 
- Riešiť prekládky podružných plynovodov v rámci riešeného územia pre prvú etapu. 
- Riešiť prekládku VTL plynovodu „Nitra Chrenová I - Nitra Mlynárce„ PN25/DN100/OP2,5Pa/ ako výhľadovú 

potrebu z hľadiska urbanizácie v severnej časti územia. 
- Zabezpečiť riešenia zariadení katódovej ochrany KAO. 
- Spracovať bilanciu potreby plynu v závislosti od rozsahu výstavby a jej etapizácie, najmä pre prvú etapu 

výstavby. 
- Preveriť mieru potreby plynu pre prvú etapu vzhľadom na plánovanú výstavbu CZT. 

10.3 Požiadavky na zásobovanie teplom 

Požiadavky vyplývajúce z hľadiska napojenia riešeného územia na centrálny zdroj tepla 
- Rešpektovať strategické zámery napojenia riešeného územia na centrálny zdroj tepla CZT plánovaný 

v rámci investičného zámeru novej sústavy centralizovaného zásobovania teplom (CZT) Mlynárce 
v investorstve Nitrianskej teplárenskej spoločnosti, a.s. (NTS a.s.). 

- Preveriť možnosti výstavby CZT a napojenie riešeného územia na rozvody CZT z hľadiska času 
a plánovaného postupu výstavby. 

- Navrhnúť polohy napojovacích bodov na plánované primárne rozvody tepla v dotyku s riešeným územím. 

Požiadavky na riešenie zásobovania teplom v rámci zóny 
- Spracovať bilanciu potreby tepla v závislosti od rozsahu výstavby a jej etapizácie. 
- Navrhnúť systém centralizovaného zásobovania teplom CZT, vrátane návrhu siete odovzdávacích staníc 

tepla. 
- Navrhnúť trasovanie teplovodov vrátane koordinácie s ostatnými IS. 
- Spracovať výhľadovú koncepciu CZT vzhľadom na časové požiadavky napojenia prvej etapy na CZT. 

10.4 Požiadavky na zásobovanie elektrickou energiou 

Požiadavky vyplývajúce z hľadiska napojenia riešeného územia na silnoprúd 
- Rešpektovať primárnu sieť vysokého napätia (VN) v rozvodnom systéme 3 AC 22kV IT a sekundárna sieť 

nízkeho napätia (NN) v rozvodnom systéme 3+PEN AC 400/230V TN-C. 
- Navrhnúť systém bodov napojenia na systém VN rozvodov v dotyku s riešeným územím. 

Požiadavky na riešenie silnoprúdu v rámci zóny 
- Navrhnúť uloženie 22kV vzdušného vedenia vysokého napätia do zemného káblového vedenia 

v jestvujúcej trase. 
- Spracovať bilanciu potrieb elektrickej energie v rozsahu riešeného územia. 
- Spracovať bilanciu potrieb pre prvú etapu výstavby. 
- Spracovať systém NN rozvodov v rámci komunikácií a verejných priestorov, vrátane návrhu siete 

trafostaníc. 
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10.5 Požiadavky na napojenie na telekomunikácie 

Požiadavky vyplývajúce z hľadiska napojenia riešeného územia na telekomunikácie 
- Rešpektovať napojenie územia na telekomunikačné káble metalické / diaľkové/ optické telekomunikačné 

káble ROC O45 NR/TO. 
- Navrhnúť systém bodov napojenia na vyššiu telekomunikačnú sieť. 

Požiadavky na riešenie telekomunikácií v rámci zóny 
- Spracovať bilanciu potrieb telekomunikačnej siete v rozsahu riešeného územia. 
- Riešiť systém rozvodov v rámci verejných priestorov ulíc v polohe obslužných komunikácií. 

10.6 Požiadavky na odvoz a likvidáciu odpadu 

Požiadavky vyplývajúce z hľadiska odstraňovania a likvidácie odpadu 
- Zapojiť spôsob odstraňovania a likvidácie odpadu do celomestského systému odpadového hospodárstva. 

Požiadavky na riešenie odpadov v rámci zóny 
- Posilnenie miery triedenia komunálneho odpadu pri zdroji jeho vzniku rezerváciou dostatočných plôch pre 

umiestnenie zberných nádob na triedený odpad. 
- Spracovať regulatívy pre umiestňovanie a dimenzovanie zberných nádob na komunálny odpad. 
- Odporúčať v návrhu progresívne formy veľkokapacitných polozapustených zberných nádob v prípade ak 

podrobný geologický prieskum to umožní. 

11 POŽADOVANÉ REGULAČNÉ PRVKY PLOŠNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A MIERY 
VYUŽÍVANIA POZEMKOV 

11.1 Požiadavky na regulačné princípy zástavby 

Potenciál riešeného územia z hľadiska tvorby regulačného plánu 
Riešené územie je nezastavané a preto je potrebné stanoviť konkrétnu komplexnú územnoplánovaciu reguláciu, ktorá 
vychádza zo zásad stanovených z UPNO Nitra.  
Pri tvorbe princípov urbanistickej regulácie je potrebné mať na zreteli postupný vývoj stavebnej realizácie v súčasnosti 
len s ťažko predvídateľnými časmi a objemami jednotlivých stavebných záberov. Preto je potrebné zabezpečiť takú 
územnoplánovaciu reguláciu, ktorá bude jednoduchá a pritom jednoznačná tak, aby developeri nemali tendenciu 
základný urbanistický koncept meniť. Z tohoto hľadiska je potrebné v prvom rade klásť dôraz na formu zástavby, ktorá 
stanoví cievnu sústavu územia, teda systém ulíc a námestí, ako plôch verejných, a stavebných blokov a areálov, ako 
plôch poloverejných a neverejných. Z hľadiska funkčnej náplne sa bude jednať o reguláciu len odporúčanú 
s dominantnou funkciou bývanie. Za riziká pri koncipovaní základnej urbanistickej koncepcie je potrebné považovať 
majetkovoprávne vzťahy, ktoré bude potrebné zosúladiť. 

11.2 Požiadavky na plošné a priestorové regulatívy 

Regulačné sektory 
- Navrhnúť plošné rozdelenie územia na číslované regulačné sektory. 
- Regulačné sektory rozdeliť na dva typy a to ako plochy verejné a plochy neverejné. 
- Regulačnými sektormi pokryť celú plochu riešeného územia vrátane nezastavaných plôch, ulíc 

a prírodných plôch a pod. 
- Poloverejné priestory riešiť ako súčasť neverejných priestorov. 

Regulačné listy 
- Stanoviť na každý regulačný sektor regulačný list ktorý bude obsahovať záväzné a odporúčajúce 

regulatívy. 
- Regulačné listy spracovať na každý neverejný sektor určený na výstavbu. 
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- Regulačné listy spracovať na každý verejný, domami nezastavaný priestor, vrátane komunikácií, ulíc, 
ekologických prvkov prírodných plôch a ochranných pásiem. 

Požiadavky na numerické regulatívy  
- Určiť Koeficient zelene (KZ), čo je podiel prírodných plôch z vymeriavacieho základu. 
- Určiť maximálnu a minimálnu podlažnosť 

Požiadavky na priestorové regulatívy 
- Stanoviť regulatívy stavebnej čiary. 
- Stanoviť regulatívy výšky rímsy. 
- Stanoviť regulatívy parteru. 
- Stanoviť regulatívy šírky ulíc a rozmerov námestí. 
- Stanoviť priestorové akcenty, uzlové body, priehľady a dominanty. 

Požiadavky na funkčné regulatívy 
- Stanoviť regulatívy funkčného využitia objektov v rámci regulačných sektorov v členení na záväzne, 

a odporúčané. 
- Stanoviť regulatívy na verejnoprospešné stavby. 
- Stanoviť regulatívy na verejné priestory a nezastavané priestory. 

Požiadavky na plošné využitie územia 
- Stanoviť regulatívy využitia na všetky pozemky v rámci hraníc riešeného územia v členení na regulačné 

sektory, vrátane plôch nezastavaných a plôch prírodných. 
- Stanoviť hranice regulačných sektorov na verejnoprospešné stavby. 

Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 
- Stanoviť priemet navrhovaného členenia územia na plochy verejné a neverejné na katastrálnu mapu 

územia. 
- Spracovať návrh delenia a sceľovania pozemkov. 

12 POŽIADAVKY NA OBNOVU PRESTAVBU A ASANÁCIE 

Požiadavky v rámci širšieho územia 
- Rekonštrukcia mostného telesa nad riekou Nitra v smere na Vodnú ulicu. 
- Rekonštrukcia komunikácie Nábrežie pri hydrocentrále nad rozsah riešeného územia. 

Požiadavky v rámci riešeného územia 
- Rekonštrukcia komunikácie Nábrežie pri hydrocentrále v úseku riešeného územia. 
- Rekonštrukcia a rozšírenie mostného telesa nad potokom Dobrotka v trase komunikácie Nábrežie pri 

hydrocentrále. 

13 POŽIADAVKY NA OCHRANU A STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, NA OCHRANU 
A TVORBU PRÍRODY A KRAJINY V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ, POŽIADAVKY NA 
ZACHOVANIE A ROZVOJ PRÍRODNÉHO A UMELÉHO PROSTREDIA 

13.1 Požiadavky vyplývajúce z nadradených dokumentov na tvorbu životného prostredia 

Z hľadiska životného prostredia a krajinnej ekológie 
- Rešpektovať regionálny systém ekologickej stability RUSES AŽP 2019. 
- Rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability podľa UPNO. 
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- Rešpektovať súborné stanovísk objednávateľa k UPNZ Párovské lúky - formovať prírodnú štruktúru mesta 
v súlade s územným systémom ekologickej stability a kritérií špecifikovaných v rámci územného plánu 
mesta pomocou prvkov; prírodné celky, biocentrá, biokoridory, prírodné dominanty. 

- Rešpektovať a zachovať nadregionálny biokoridor NRBK vodný tok rieky Nitra s jeho sprievodnou zeleňou. 
- Rešpektovať a zachovať biokoridor miestneho významu vodného toku Dobrotka a jeho sprievodnou 

zeleňou. 
- Rešpektovať a zachovať biocentrá miestneho významu v polohe severozápadne a severne od areálu 

Nitrianskej vodárenskej spoločnosti. 

Z hľadiska rešpektovania prvkov územného systému ekologickej stability 
V riešenom územnom pláne zóny sa požaduje rešpektovať, zachovať a rozvíjať prírodné prvky v území zóny 
definované ako prvky územného systému ekologickej stability územia a to: 
Nadradené biokoridory: 

- NRBK – Rieka Nitra – rieku a jej kontaktné územie so sprievodnou zeleňou s významom nadregionálneho 
biokoridoru. 

- RBC – Prírodná rezervácia Lupka. 
Miestne biokoridory: 

- MBK – Potok Dobrotka a jeho kontaktné územie so sprievodnou zeleňou s významom miestneho 
biokoridoru. 

- MBK – Kanál Jelšina – kanál a potok. 
Miestne biocentrá v dotyku s riešeným územím: 

- MBC – Vodné zdroje pod Lupkou – lesný porast a prírodné prvky s významom miestneho biocentra 
s integrovanou rekreačnou funkciou. Nachádzajú sa tam aj vodné zdroje s pásmom PHO Io . 

- MBC – Lúky pri hydrocentrále, inde vedené ako MBC – Park Lúky - sformovať rozšírenie mestského parku 
pri hydrocentrále na vymedzenej ploche s významom miestneho biocentra s integrovanou rekreačnou 
funkciou. 

- MBC – Mestský park na Sihoti. 

13.2 Požiadavky na tvorbu krajiny a životné prostredie v riešenom území 
V riešenom území, ktoré je určené v zmysle UPNO na bývanie, sa nenachádzajú prírodné prvky osobitnej ekologickej 
ochrany. V riešení UPNZ rešpektovať tieto požiadavky. 

- Zabezpečiť pri tvorbe obytného prostredia vysoké nároky na hygienu prostredia kde tvorba prírodného 
elementu v obytnom  prostredí je jeho neoddeliteľnou súčasťou. 

- Hodnotné prvky prírody a krajiny, ktoré sa nachádzajú až v záujmovom území a v území širších vzťahov, 
krajinársky zakomponovať do urbanistického riešenia širších vzťahov. 

- V rámci návrhu UPNZ je potrebné zosúladiť novonavrhované plochy bývania a občianskej vybavenosti 
z prírodnými chránenými územiami v zmysle platných dokumentov. 

- Riešiť problém enklávy stromových zväčša náletových porastov, ktoré sú na plochách, ktoré pôvodne boli 
plochy ochranných pásiem vodných zdrojov. CHKO Ponitrie vo svojom vyjadrení žiada túto zelenú enklávu 
zachovať. Vzhľadom na to že UPNO ako nadradený územnoplánovací podklad určuje dané územie na 
funkciu bývania bude potrebné v UPNO tento stret záujmov vyriešiť. 

- Zapojiť MBK Kanál Jelšina, do urbanizovaného prostredia rozvíjaním jeho prírodného charakteru vrátane 
tvorby vodných plôch. 

Kontaminované územia 
V riešenom území neboli zistené žiadne kontaminované územia.  
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14 POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO 
PÔDNEHO FONDU, PRÍRODNÝCH ZDROJOV, KULTÚRNYCH PAMIATOK, 
PAMIATKOVOCHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ICH OCHRANNÝCH PÁSIEM, ÚZEMÍ POSTIHOVANÝCH 
POVODŇAMI V ZÁUJME CIVILNEJ OCHRANY A V ZÁUJME OBRANY ŠTÁTU 

14.1 Požiadavky na ochranu poľnohospodárskej pôdy 
Stavebný rozvoj vo vymedzenom území vyvolá požiadavky na postupné zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
zastúpeného kultúrou ornej pôdy, lúk, a pasienkov. Ochrana územia je právne vymedzená zákonom NR SR č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Pri riešení záberov PPF postupovať nasledovne: 

- Zábery PPF budú riešené podľa navrhovaných etáp výstavby v zmysle návrhu UPNZ. 
- Vyňatie PPF bude zrealizované v zmysle zákona č. 219/2008 Z. z. a predbežného súhlasu Krajského 

pozemkového úradu v Nitre pre UPNO. 
- pre zábery poľnohospodárskej pôdy bude spracovaný pasport BPEJ podľa konkrétne formy zástavby podľa 

návrhu urbanistického usporiadania zóny, postupne podľa potreby v čase realizačnej prípravy investičných 
zámerov. 

- Z hľadiska ochranu poľnohospodárskej pôdy platí zákon č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy v platnom znení. 

14.2 Požiadavky na ochranu prírodných zdrojov 

- Nerastné zdroje nie sú v riešenom území evidované. 
- Vodné zdroje studne označené S4, S11-S13 a S16-S18 v návrhu UPNZ využiť ak to bude možné ako 

zdroje úžitkovej vody, požiarnej vody a závlahovej vody. 

14.3 Požiadavky na ochranu kultúrnych pamiatok 

- Na vymedzenom území nie sú žiadne stavebné objekty evidované ako kultúrne pamiatky. 
- V dotyku s riešeným územím UPNZ Šindolka II prechádza hranica ochranného pásma MPR – hradného 

kopca a hradného komplexu.  
- V zmysle Zásad pamiatkovej ochrany je vymedzený chránený pohľad a priehľadový kužeľ v polohe trasy 

cesty R1A v úseku za odbočkou z mimoúrovňovej križovatky v smere na Dražovce.  
- V ochrannom pásme MPR rešpektovať dominantnosť hradného kopca a hradného komplexu v panoráme 

mesta v diaľkových pohľadoch. 
- Koncepčné, kompozičné a výškové usporiadanie zástavby nesmie v diaľkových pohľadoch, a najmä vo 

významných pohľadových koridoroch, rušivo ovplyvňovať dominanty a siluetu historického jadra mesta. 
- Nová výstavba na území v ochrannom pásme musí byť hodnotným reprezentantom súčasnej urbanisticko-

architektonickej tvorby.  

14.4 Požiadavky na ochranu archeologických nálezísk 

- V lokalite Veľká lúka, severná časť riešeného územia, sa predpokladajú lokálne archeologické náleziska. 
- V rámci riešeného územia, pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je nevyhnutné vykonať predstihový 

archeologický prieskum. 

14.5 Požiadavky na ochranu územia pred povodňami 

- Z hľadiska riešenia ochrany územia pred povodňami nie je nutné v súčasnosti riešiť zásadné nové 
protipovodňové opatrenia. Tok rieky Nitra je v celom profile chránený ochrannou protipovodňovou hrádzou. 

- Z hľadiska podzemných vôd je potrebné predpokladať ich vysokú hladinu, a preto pred začatím 
projektových prác je potrebné vykonať podrobný hydrogeologický prieskum.  
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14.6 Požiadavky na ochranu na civilnú ochranu 

- Ukrytie obyvateľstva riešiť a zabezpečovať v súlade s „Koncepciou kolektívnej ochrany SR do roku 2010“ 
v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne ako dvojúčelových zariadeniach s mierovým 
používaním a s havarijným resp. vojnovým využitím (v zmysle §3 písm. a) vyhlášky MV SR č. 532/2006 
Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok 
zariadení civilnej ochrany). 

- Na stupni návrhu územného plánu zóny spracovať samostatnú doložku CO pre riešené územie. 
- Ukrytie obyvateľstva riešiť a zabezpečovať v dvojúčelových zariadeniach s mierovým používaním a s 

havarijným resp. vojnovým využitím. 
- Hlavné rozvody a rády technických sietí riešiť zokruhovaním (vzájomným prepojením) pre možnosť 

privádzania energií a médií k objektom z viacerých smerov. 
- Šírkové parametre hlavných komunikácií riešiť v parametroch s rezervou pre prípad evakuácie 

obyvateľstva z územia zóny (nevyužívať iba limit minimálneho parametra komunikácie v prepočítaní na 
súčasnú dopravnú záťaž). 

- Formu zástavby neorganizovať do tesne uzavretých blokov, mať na zreteli hľadisko optimálneho prístupu 
pri záchranných prácach pri závaloch (možnosť využitia mechanizmov). 

- výrobné objekty a areály s prevádzkou nebezpečnou a rizikovou umiestňovať na okraji zastavaného 
územia mesta (nie v obytnom a pri obytnom území) prevádzky oddeliť izolačným pásmom s prirodzenou 
zábranou (zeleň, val, voľný priestor a pod.). 

- vytvoriť podmienky pre systém prostriedkov varovania a vyrozumenia obyvateľstva s možnosťou lokálneho 
i centrálneho ovládania na princípe najmodernejšej technológie automatického diaľkového ovládania 
prvkov systému. 

14.7 Požiadavky na požiarnu ochranu 

- Každý stavebný objekt (objekty) resp. parcely na ktorých tieto objekty stoja musia byť prístupné z verejných 
priestorov pre zásah požiarnymi vozidlami. 

- Podzemné konštrukcie na ktorých je možné realizovať požiarny zásah dimenzovať na únosnosť stanovenú 
pre požiarne cisternové vozidlá. 

- Pri realizácii jednotlivých stavebných objektov musia byť dodržané odstupové vzdialenosti objektov, 
prípadne musia byť riešené protipožiarne opatrenia v súlade splatnou legislatívou a STN. 

- Riešiť systém zabezpečenia požiarnej vody z verejného vodovou a podľa potreby z požiarnych nádrží 
umiestených v potrebných odstupových vzdialenostiach od objektov. 

14.8 Požiadavky na obrana štátu 

- V riešenom území nie sú špecifikované požiadavky z hľadiska potrieb obrany štátu. 

15 POŽIADAVKY Z HĽADISKA LOŽÍSK NERASTNÝCH SUROVÍN, TRÁS NADRADENÝCH SYSTÉMOV 
DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 

15.1 Požiadavky na ochranu ložísk nerastných surovín 

- V riešenom území nie sú evidované prírodné ložiská nestrastných surovín. 

15.2 Trasy nadradených systémov dopravného vybavenia 

- Rešpektovať ochranné pásma nadradených dopravných systémov v dotyku s riešeným územím pre 
rýchlostnú komunikáciu R1A 100 m a pre mestské zberné komunikácie typu B1 50M. 

15.3 Trasy nadradených systémov technického vybavenia 

- Rešpektovať ochranné pásma nadradených systémov technickej infraštruktúry v dotyku s riešeným 
územím v zmysle platných STN.  
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16 ZHODNOTENIE LIMITOV VYUŽITIA POZEMKOV A STAVIEB 

Limity z hľadiska priestorového 
- Rešpektovať hranice riešeného územia. 
- Rešpektovať koncepčné zámery v dotyku s riešeným územím. 
- Rešpektovať výškové zónovanie podľa UPNO. 
- Rešpektovať prírodné prvky vhodné na zachovanie. 

Limity z hľadiska funkčného 
- Rešpektovať UPNO, ktorý stanovuje riešené územie na funkciu bývania a vybavenosti. 
- Navrhovať polyfunkčné objekty bývania a vybavenosti. 
- Navrhovať plochy pre objekty vyššej občianskej vybavenosti. 
- Neuvažovať s rodinnými domami a objektami na individuálnu rekreáciu. 

Limity z hľadiska ochranných pásiem 
- Rešpektovať ochranné pásme mestskej pamiatkovej rezervácie. 
- Rešpektovať ochranné pásma letiska. 
- Rešpektovať ochranné pásme prvkov USES. 
- Rešpektovať ochranné pásma dopravne infraštruktúry. 
- Rešpektovať ochranné pásme technickej infraštruktúry. 

Limity z hľadiska technického 
- Rešpektovať STN ohľadne oslnenia a osvetlenia obytných budov. 
- Rešpektovať geologické pomery z hľadiska zakladania a s ohľadom na vysokú hladinu podzemných vôd. 

Limity z hľadiska vlastníckych vzťahov 
- Majetkovoprávne vzťahy sa môžu sa stať limitom realizácie. 
- Treba predpokladať, že nebude možné efektívne stavebne využiť pozemky rovnomerne.  
- Je potrebné predpokladať, vzhľadom na efektívnu vyťažiteľnosť vlastníctva, s určitými pozemkovými 

úpravami, prípadne s pozemkovými zámenami vo vzťahu k navrhnutej forme zástavby. 

Z hľadiska realizácie 
- Spracovať etapizáciu výstavby. 
- Spracovať program verejnoprospešných stavieb vo vzťahu k etapizácii výstavby. 

Z hľadiska investovania do podmieňujúcich investícií 
- Nedostatok verejných zdrojov sa môže stať limitom urbanizácie. 

17 POŽIADAVKY NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU 
A ORIENTÁCIE 

Návrh UPNZ spracovať v súlade s platnou vyhlášku č. 532/2002 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

18 POŽIADAVKY NA VYMEDZENIE POZEMKOV NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 
V rámci riešeného územia stanoviť: 

- Zoznam verejnoprospešných stavieb. 
- Špecifikovať zoznam pozemkov určených na verejnoprospešné stavby vrátane definovania prístupu na 

tieto pozemky z verejných plôch. 
- Stanoviť časovú postupnosť pre verejnoprospešné stavby vo vzťahu s etapizáciu výstavby. 
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19 POŽIADAVKY NA VARIANTY A ALTERNATÍVY ROZVOJA ÚZEMIA, KTORÉ SA MAJÚ RIEŠIŤ 
Pre návrh UPNZ Šindolka II., Nitra nie je stanovená požiadavka na variantné riešenie. 

20 POŽIADAVKY NA ROZSAH A SPÔSOB SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE KONCEPTU RIEŠENIA 
A NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU 

Územný plán zóny Šindolka II., Nitra spracovať podľa návrhu Zadania ktoré po jeho prerokovaní a vyhodnotení 
pripomienok bude pre ďalší postup vydané mestom Nitra ako Čistopis zadania. Územný plán spracovať v rozsahu 
riešeného územia v zmysle §13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. O územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii v členení na jeho smernú časť a záväznú časť a  v zmysle § 13 ods. 7 vyhlášky č 55/2001 Z. z. 
Územnoplánovacia dokumentácia zóny bude členená na textovú a grafickú časť minimálne v týchto náležitostiach: 

Textová časť 
- Údaje o obstaraní, cieľoch riešenia 
- Vyhodnotenie požiadaviek stanovených v Zadaní 
- Vymedzenie hraníc riešeného územia 
- Vzťah k platnej územnoplánovacej dokumentácii 
- Analýza súčasného využitia územia, vlastnícke vzťahy s vyhodnotením problémových javov 
- Návrh urbanistickej koncepcie územia 
- Návrh urbanistickej regulácie územia 
- Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia 
- Návrh riešenia verejného technického vybavenia 
- Návrh riešenia zelene, ochrany prírody, tvorba krajiny, prvky ÚSES 
- Demografické a socioekonomické údaje 
- Návrh urbanistickej ekonómie 
- Návrh etapizácie transformácie územia 
- Doložka CO 

Výkresová časť 
- Širšie vzťahy 
- Komplexný urbanistický návrh 
- Regulačný plán 
- Dopravná infraštruktúra 
- Technická infraštruktúra 
- Vlastnícke vzťahy 
- Vizualizácie 

21 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV ÚZEMNOPLÁNOVACEJ PRÍPRAVY 
1. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických činností, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
2. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava 
3. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ Štúra 1, 812 35 Bratislava 
4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 
5. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212 
6. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 01 Nitra 
7. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 
8. Okresný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného plánovania, T. Vuruma 1, 

949 01 Nitra 
9. Okresný úrad Nitra, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
10. Okresný úrad Nitra, Odbor opravných prostriedkov, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
11. Okresný úrad Nitra, Katastrálny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
12. Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
13. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
14. Okresný úrad Nitra, Odbor školstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
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15. Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
16. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava 
17. Regionálna veterinárna a potravinová správa SR, Akademická 1, 949 80 Nitra 
18. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra 
19. Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, OZ Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky 
20. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
21. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 
22. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
23. Slovenská správa ciest GR, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 
24. Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, Odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
25. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra 
26. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č.7, 950 50 Nitra 
27. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
28. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2 
29. Slovnaft, a.s., Produktovod a dozor, 920 64 Kľačany 
30. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 
31. Eustream, a.s., Votrubova 1/A, 821 09 Bratislava 
32. Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Nitra, Janka Kráľa 122, 94 901 Nitra 
33. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
34. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie L Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 
35. Slovenské biologické služby a.s., Kremnická 2, 97 405 Banská Bystrica 
36. SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra 
37. Štátny geologický ústav DŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
38. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra 
39. Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 Bratislava 24 
40. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
41. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 1 
42. Slovenská pošta, a.s., regionálne poštové centrum, Cintorínska 11, 950 30 Nitra 
43. Orange Slovensko, a.s., technické oddelenie, Metodova 8, 821 08 Bratislava 
44. O2 Slovensko, s.r.o., Einsteinova 24, 8510 1 Bratislava 
45. SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 
46. Západoslovenská energetika, a.s., Regionálna správa sietí, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
47. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
48. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 
49. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2 
50. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, P.O.BOX 57, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 
51. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra 
52. Colný úrad Nitra, Priemyselná 5, 950 50 Nitra 
53. Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra 
54. Krajské riaditeľstvo policajného zboru Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra 
55. ODI OR PZ Nitra, Nábrežie mládeže 1, 950 08 Nitra 
56. Rímskokatolícka cirkev, Sídelná kapitula Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 7, 949 01 Nitra 
57. Výbor mestskej časti č.5 – Diely, Párovské Háje, Kynek Mlynárce 
58. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor 

a investičnú činnosť 
59. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mestskú mobilitu 
60. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok komunálne činnosti 
61. Odbor stavebného poriadku, MsÚ Nitra, Štefánikova 60, 949 01 Nitra 
62. Odbor dopravy, MsÚ Nitra, Štefánikova 60, 949 01 Nitra 
63. Odbor životného prostredia, MsÚ Nitra, Štefánikova 60, 949 01 Nitra 

 

22 DOKLADY 
Budú priložené po prerokovaní zadania a vyhodnotení pripomienok. 


