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Dôvodová správa 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 29.6.2017 schválilo nasledovné uznesenia: 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 252/2017-MZ zo dňa 29.6.2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
u k l a d á 
prednostovi mestského úradu 
vypracovať „Súhrnnú informačnú správu o vplyve strategickej investície Jaguar Land Rover na život 
obyvateľov mesta Nitra“. Správa bude obsahovať minimálne nasledovné body: 
1. povinnosti a záväzky Mesta Nitra voči firme Jaguar Land Rover  
2. povinnosti a záväzky spoločnosti MH Invest voči Mestu Nitra  
3. dopady strategickej investície na život obyvateľov Mesta Nitra v sociálnej oblasti, v zdravotníctve, 

v oblasti školstva, dopravy a parkovania, v oblasti športu a kultúry, v oblasti bezpečnosti, tvorby 
a ochrany životného prostredia 

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo dňa 29.6.2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh opatrení na zníženie negatívnych dopadov súvisiacich s rozvojom priemyselnej infraštruktúry a 
rozvojom zamestnanosti v meste Nitra 
s ú h l a s í 
s návrhom na prijatie opatrení smerujúcich k  zníženiu  negatívnych dopadov súvisiacich s rozvojom 
priemyselnej infraštruktúry a rozvojom zamestnanosti v meste Nitra 
u k l a d á 
prednostovi mestského úradu  
vypracovať materiál „Návrh opatrení na zníženie negatívnych dopadov súvisiacich s rozvojom 
priemyselnej infraštruktúry a rozvojom zamestnanosti v meste Nitra“ a v termíne do 07.09.2017 
predložiť ho na schválenie na MZ 
 
 
 
1. Správa k plneniu Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 252/2017-MZ zo dňa 

29.6.2017 
 

Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR, spoločnosť MH Invest s.r.o. 
a Mesto Nitra uzatvorili dňa 9.12.2015 Zmluvu o spolupráci pri realizácii „Strategického parku Nitra“.  
 
Obsahom uvedenej zmluvy bola deklarácia záujmu zúčastnených strán prispieť k naplneniu účelu – 
vybudovaniu Strategického parku v Nitre v rámci svojich kompetencií a pôsobnosti. 
 
 
MH Invest s.r.o. – vymedzený okruh záujmu a pôsobnosti pri budovaní Strategického parku: 
 

a) inžinierske siete 
- zabezpečenie pripojenia územia k vysokému napätiu elektrickej energie 
- zabezpečenie vodovodných služieb z 2 nezávislých vodných zdrojov 
- zabezpečenie tlakovej kanalizácie 
- zabezpečenie služieb dodávky plynu 
- dokončenie povrchového odvodňovacieho systému 
- zabezpečenie pripojenia na telekomunikačné služby 
- zabezpečenie systému riadenia spodnej vody 
- participovať na implementácií riešení využitia obnoviteľných energetických zdrojov 
- zabezpečenie verejného osvetlenia 



  

b) cestná infraštruktúra 
- zabezpečenie diaľničného privádzača – napojenie na rýchlostnú cestu R1, R1A 

c) miestna cestná infraštruktúra 
- smerovanie individuálnej a verejnej dopravy v smere severovýchod PP 
- smerovanie nákladnej a tranzitnej dopravy v smere juhovýchod PP 
- vybudovanie chodníkov a časti cyklotrasy 
- vybudovanie parkoviska pre osobné vozidlá s kapacitou cca 3000 miest 
- vybudovane verejného parkoviska pre nákladnú dopravu s kapacitou cca 200 miest 
- vybudovanie el. nabíjacích bodov 
- zriadenie dočasných prístupových / príjazdových komunikácií 
- vybudovanie ochranných a protihlukových clon 

d) prevádzkovanie parku 
- zabezpečenie budúcej prevádzky Strategického parku 
- zabezpečenie služieb pohotovostných zložiek 

 
Mesto Nitra – vymedzený okruh záujmu a pôsobnosti pri budovaní Strategického parku: 
 

a) podpora posilnenia Mestskej polície a hliadkovej činnosti v časti mesta dotknutej umiestnením 
Strategického parku (najmä MČ Dražovce) 

b) podpora rozvoja zariadení predprimárnej výchovy a vzdelávania (predškolské zariadenia) 
c) podpora riešenia prepojenia verejnej dopravy na vnútro-areálovú dopravu Strategického parku 

a záujem o úpravu rozvrhu verejnej dopravy k územiu Strategického parku podľa potrieb 
pracovných zmien prevádzok 

d) podpora budovania nových obytných zón a súborov v blízkosti územia Strategického parku 
 

Mesto Nitra do tohto času nepodpísalo žiaden konkrétny dokument zaväzujúci mesto voči konkrétnemu 
investorovi, teda ani smerom k JaguarLandRoveru. 
Okruh potencionálnych/predpokladaných potrieb a záujmov zo strany JLR boli do tohto času 
identifikované rámcovo v oblastiach:  

- náboru zamestnancov 
- podpora kapacitného rozvoja bývania v Nitre a okolí 
- podpora kapacitného rozvoja školských zariadení 
- podpora prepojenia verejnej dopravy do cieľového územia – Strategického parku 

V prípade predloženia konkrétnych požiadaviek budú tieto predmetom prerokovania v MZ. 
(Plnenie uznesenia k bodu 3/ - viď nižšie v texte)  
 
 
2. Správa k plneniu Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo dňa 

29.6.2017 
 
 
Identifikácia pozitívnych efektov: 
 
1. zlepšenie a revitalizácia celkovej ekonomickej situácie v Nitre a regióne 
2. rozvoj regionálneho trhu práce, tvorba nových pracovných miest, zvýšenie zamestnanosti v Nitre a 

regióne 
3. zvýšenie platových hraníc a ohodnotenia zamestnancov vo výrobe, obchode a službách 
4. zvýšenie konkurencieschopnosti 
5. rozvoj malého a stredného podnikania, oživenie celkového podnikateľského prostredia 

(etablovanie nových domácich a zahraničných firiem) 
6. rozvoj investícií vo výrobe, obchode a v službách 
7. rozvoj bytovej výstavby a zvyšovanie počtu obyvateľov mesta s trvalým pobytom 
8. rozvoj služieb s dorazom na školstvo, zdravotníctvo, bývanie, dopravu a bezpečnosť 
9. rozvoj a budovanie infraštruktúry v oblasti energetických zdrojov, dopravy a cestnej siete, rozvoj 

technickej infraštruktúry 
10. výnos z daňových príjmov miestnych daní (daň z nehnuteľnosti, daň za ubytovanie a ďalšie) 
11. podpora vedy a výskumu v univerzitnom prostredí  
12. zvýšenie hospodárskeho postavenia a ratingu mesta 
13. duálne vzdelávanie na stredných školách  



  

 
Identifikácia negatívnych efektov: 
 
 
 
1. dopravná zaťaženosť pri vstupoch do mesta v čase dopravných špičiek 
 
Možné dôsledky: 
- dopravné kolapsy a zdržania cestujúcich do/z mesta 
- zrýchlenie stavu znehodnotenia miestnych komunikácií 
 
Opatrenia na potlačenie rizika: 
- vybudovanie záchytných parkovísk pri vstupoch do mesta a prepojenie na kyvadlovú (verejnú 

a/alebo firemnú) dopravu 
- integrovaný dopravný systém 
- budovanie cyklotrás do zamestnania 
- zabezpečenie preferencie verejnej dopravy prostredníctvom cestnej svetelnej signalizácie 
- zavedenie firemného tranzitu zamestnancov zo satelitov (obcí) s najvačšou zamestnaneckou 

základňou (zmluvná preprava) 
- iniciovanie dotačnej podpory zo strany štátu na budovanie miestnej cestnej infraštruktúry (malý 

južný obchvat, mostové prepojenia a pod.) 
 
 
 
2. dopravné väzby zabezpečujúce vzťahy k zdrojom pracovných síl, surovín, zásobovania, 

subdodávateľských vzťahov a tranzitu výroby 
 
Možné dôsledky: 
- prehustenie nákladnej dopravy tranzitujúcej cez mesto 
- poškodenie miestnych komunikácií 
- dopravné kolapsy na hlavných cestných ťahoch (Novozámocká ul., Levická ul., Chrenovská ul., 

Bratislavská ul., Tr. A. Hlinku a pod.) 
- zhoršenie ekologického statusu mesta 
 
Opatrenia na potlačenie rizika: 
- presadzovanie formy železničnej dopravy - nákladnej aj osobnej 
- výluka nadrozmerných vozidiel a vozidiel s veľkou hmotnosťou z dopravy v centre mesta 
- odklon nákladného tranzitu na rýchlostné cesty a privádzače k územiu Strategického parku 
- vyhotoviť projekt dopravno-kapacitného posúdenia vplyvu Strategického parku z hľadiska 

dopravných zaťažení, kapacity mestskej cestnej infraštruktúry a požadovanej dopravnej obsluhy 
(bližšie bude analyzovať Plán udržateľnej mestskej mobility) 

 
 
 
3. zaťaženosť statickej dopravy 
 
Možné dôsledky: 
- nedostatok parkovacích miest v meste (s obsadenosťou Strategického parku investormi sa 

nepredpokladá radikálne zvýšenie dopytu po dočasnom parkovaní v Centrálnej mestskej zóne, 
možno očakávať mierny nárast dopytu po parkovaní na sídliskách z dôvodu poskytovania 
ubytovania formou prenájmu bytov) 

 
Opatrenia na potlačenie rizika: 
- zvýšenie platieb dočasného parkovného 



  

- budovanie parkovacích domov 
- zavedenie rezidentského parkovacieho systému (najmä na sídliskách) 
 
 
 
4. rozvoj bytovej výstavby 
 
Možné dôsledky: 
- stavebná zaťaženosť v jestvujúcich obytných zónach a súboroch titulom ďalšej zástavby 
- nedostatok parkovacích miest pri obytných súboroch 
- zhustenosť dopravy pri pracovnom tranzite do zamestnania 
 
Opatrenia na potlačenie rizika: 
- regulatívy územného plánu mesta 
- regulácia daňového systému mesta pri dani z nehnuteľností 
- výstavba vlastnej bytovej kapacity (nájomných bytov) konkurencieschopnejších z pohľadu dopytu 

po bývaní 
 
 
 
5. ubytovanie zamestnancov 
 
Možné dôsledky: 
- nárast počtu tzv. obyvateľov mesta - osôb bez trvalého alebo prechodného pobytu v meste Nitra 
- nárast produkcie komunálneho odpadu bez identifikácie jeho platcov a výberu poplatku 
- zahustenie dopravy pri tranzite do zamestnania a dopyt po parkovaní na sídliskách 
- v oblasti bezpečnosti mesta možno výnimočne očakávať nárast priestupkovosti 
- dopyt po iných formách kultúrneho a sociálneho vyžitia 
 
Opatrenia na potlačenie rizika: 
- regulácia výstavby ubytovacích kapacít v blízkosti miesta zamestnania (územný plán) 
- regulácia daňovej úpravy pri dani z ubytovania (možno zaviesť rozdielne sadzby dane za 

ubytovanie nie podľa druhu a kvality ubytovania, ale podľa katastrálnych území, čím možno 
sadzbou dane motivovať zriaďovanie ubytovacích kapacít v daňovo lákavejších lokalitách mesta) 

- rokovať s investormi o kritériách výberu zamestnancov a motivačných prvkoch prijímania 
zamestnancov (sociálna politika zamestnávateľov) tak, aby zamestnanci boli motivovaní získať 
trvalý pobyt (=ekonomický prínos pre mesto vo forme podielových daní) 

- zavedenie firemného tranzitu zamestnancov (vylúčiť v čo najväčšej miere individuálnu dopravu 
zamestnancov) 

- sprísnenie kontrol pri prenájmoch nehnuteľností z pohľadu produkcie komunálneho odpadu 
- mestská karta a motivačný systém občana 
 
 
 
6. kultúrne a spoločenské návyky zahraničných zamestnancov a investorov 
 
Možné dôsledky: 
- dopyt po iných formách kultúrnych a spoločenských formách vyžitia 
 
Opatrenia na potlačenie rizika: 
- nepredpokladá sa potreba konkrétnych zásahov v tejto oblasti 
 
 



  

 
7. ekologická záťaž z výroby, z dopravy a tranzitu osobných a nákladných vozidiel 
 
Možné dôsledky: 
- prehustenie dopravy 
- zvýšené riziko poškodzovania miestnych komunikácií 
- hluková záťaž z dopravy 
- vplyv na celkovú čistotu ovzdušia v meste, najmä v území dotknutom koncentráciou osobnej a 

tranzitnej dopravy (územie Strategického parku) 
 
Opatrenia na potlačenie rizika: 
- vylúčenie nákladnej dopravy z centra mesta 
- požiadavky na budovanie protihlukových zábran v území najviac dotknutom nákladnou dopravou 
- opatrenia na znižovanie emisií z osobnej a nákladnej dopravy na základe meraní (spolupráca 

s Krajským úradom životného prostredia – doplnenie meracích staníc čistoty ovzdušia) 
- budovanie izolačných pásov zelene 
 
 
 
8. zvýšené nároky na bezpečnosť mesta 
 
Možné dôsledky: 
- zvýšená priestupkovosť 
- rušenie verejného poriadku 
 
Opatrenia na potlačenie rizika: 
- zvýšená hliadková činnosť MsP 
- zriadenie nového Obvodného odd. PZ v Nitre 
- minimálne požiadavky na bezpečnostné služby 
- zamestnanecká politika investorov - strata zamestnania problémových zamestnancov 
 
 
 
9. zvýšené nároky na verejnú dopravu 
 
Možné dôsledky: 
- zvýšenie dopytu po verejnej doprave, posilnenie spojov do územia Strategického parku 
- zvýšenie nákladov na výkony vo verejnej doprave 
 
Opatrenia na potlačenie rizika: 
- podmienenie verejnej dopravy prepojením na firemnú dopravu 
- zavedenie a presadenie mestskej koncepcie dopravy (napr. zavedenie kyvadlovej dopravy zo 

vstupných uzlov, záchytných parkovísk a pod.) 
- participácia ostatných dotknutých subjektov na verejnej doprave (obce podľa katastrálneho územia 

parku, investorov pôsobiacich v parku a pod.) 
 
 
 
10. zvýšené nároky na školstvo 
 
Možné dôsledky: 
- nároky na obsadenosť škôl 
 



  

Opatrenia na potlačenie rizika: 
- budovanie nových kapacít predprimárneho a základného školstva (opatrenie dlhodobo v 

podmienkach mesta sledované a realizované) 
- zvýšenie kapacity materských škôl v roku 2018 o 265 miest 
 
 
 
11. verejný poriadok, čistota mesta a nakladanie s komunálnym odpadom 
 
Možné dôsledky: 
- zvýšenie nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na strane Strediska mestských služieb a NKS 
- zvýšenie rizika vzniku čiernych skládok (nepredpokladá sa) 
 
Opatrenia na potlačenie rizika: 
- prehodnotenie poplatkov za zber a zneškodnenie odpadov pre podnikateľov 
 
 
 
12. zvýšené nároky na zdravotníctvo 
 
Možné dôsledky: 
- zvýšený objem nárokov na zdravotnícke služby (pohotovostné, ambulantné) 
 
Opatrenia na potlačenie rizika: 
- vybudovanie Centra integrovanej zdravotníckej starostlivosti v časti mesta Dražovce 
- zavedenie resp. posilnenie individuálnych (firemných) foriem zdravotnej služby 
- dobudovanie heliportu vo Fakultnej nemocnici Nitra 
 
 
 
13. potencionálna závislosť rozvoja mesta od zahraničného investora 
 
Možné dôsledky: 
- orientovanosť rozvoja mesta a mestskej legislatívy výlučne vo sfére záujmu investora/investorov 
- riziko budúceho opusteného výrobného priestoru, tzv. brownfields 
 
Opatrenia na potlačenie rizika: 
- uvedené opatrenie je závislé v prevažnej miere od štátnej legislatívy, od celkovej dostupnosti 

kvality a ceny práce ponúkanej pre investorov (v prevažnej miere neovplyvniteľné z pozície mesta) 
- vhodné nastavenie daňového systému mesta 
 
 
 
 
______________________________ 
 
V prílohe materiálu predkladáme na vedomie list primátora mesta Žiliny p. Ing. Chomu, ktorého 
primátor mesta Nitry požiadal o zhrnutie ich skúseností spojených s príchodom strategického investora 
do regiónu. 
 
 








