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Návrh na uznesenie: 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schvaľuje: 
 
a) návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na 
realizáciu projektu „Bezpečné priechody pre chodcov v meste 
Nitra.“ 
b) výšku celkových výdavkov na projekt v sume 29 395,2 €, 
c) výšku 5 % spolufinancovania projektu z celkových výdavkov 
na projekt, t.j. 1 469,76 €. 
e) financovanie projektu z vlastných zdrojov 
 

 
 
Podpis predkladateľa: 
 

 

 
 



Dôvodová správa 
 

Prevažná časť tragických nehôd medzi chodcami a vodičmi sa stáva za zníženej 
viditeľnosti v obci a na priechodoch pre chodcov.  

Najčastejšie príčiny tragických nehôd sú chýbajúce reflexné prvky na oblečení 
chodcov. Svoju vinu však často nesú aj vodiči, ktorý považujú komunikácie za svoje výsostné 
územie a chodcov, či cyklistov nerešpektujú. Preto je potrebné, aby vodiči boli v dostatočnom 
predstihu oboznámený o prítomnosti chodca na komunikácii, na priechode pre chodcov.  

Jednými z najdôležitejších opatrení je dostatočne osvetlenie priechodu intenzívnym 
verejným osvetlením. V neposlednom rade je to taktiež informácia o prítomnosti chodca 
blikajúcimi LED svetlami vo vozovke pred priechodom pre chodcov.  Niektoré priechody sú 
už takto v meste Nitra realizované na ceste I/64 Štefánikova, Novozámocká, ktoré realizovala 
Slovenská správa ciest.  
 

Predkladáme návrh na realizáciu opatrení na priechodoch pre chodcov na miestnej 
komunikácii Wilsonovo nábrežie 
 

‐ Križovatka Wilsonovo nábrežie – Chrenovský most - Kmeťkova 
Riešenie 2 priechodov pre chodcov  priečne cez Wilsonovo nábrežie s umiestnením 
výstražných blikajúcich LED svetiel  
Dôvod riešenia:  
Wilsonovo nábrežie je súčasťou vnútorný okruh mesta, boli tu zaznamenané nehody s ťažkým 
zranením chodcov, je tu vysoká intenzita chodcov nakoľko križovatka je to spojnica mestskej 
časti Chrenová s centrom mesta.  
 
Technické riešenie ( pre jeden priechod ): 
Riadiaca jednotka - 2ks napájanie  
Detekčné zariadenie na prítomnosť chodca – 2 ks 
Elektronika pre vzdušnú komunikáciu - 2 ks 
Značka s blikačmi na stožiar so značkou  IP6 – 2ks 
LED body – 8 ks 
Príslušenstvo pre montáž – 1 bal 
Montáž a oživenie – 1 bal 
 
Rozpočet projektu: 
 
REKAPITULÁCIA  Cena bez DPH  

v €  
/1 priechod/ 

DPH v € 
20% 
/1 priechod/ 

Cena s DPH 
v € 
/1 priechod/ 

SPOLU 
v € 
/2 priechody/ 

Dodávka zariadení  8 368,00 1 673,60 10 041,60 20 083,2 
 

Montáž zariadení  3 450,00 690,00 4 140,00 8 280 
 

Oživenie a naprogramovanie systému, vstupná odborná 
prehliadka a skúška 

120,00 24,00 144,00 288 
 

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia - tlač 3 
pare 

150,00 30,00 180,00 360 
 

Dopravné náklady na jeden prechod pre peších 160,00 32,00 192,00 384 
 

Cena celkom spolu 12 248,00 2 449,60 14 697,60 29 395,2 
 

 
 


