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Informatívna správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre 
č. 31/2018-MZ zo dňa 25.1.2018 

 
 
 
 
MH Invest, s.r.o. - stav I. fázy investície JLR (projekt Darwin) k 06/2018 - Strategický park Nitra 
 
 
• MH Invest ukončuje výstavbu Strategického parku a verejnej infraštruktúry v súlade s 

harmonogramom: 
• výstavba finálnych inžinierskych sietí je ukončená, sú vydané kolaudačné rozhodnutia 
• prebieha výstavba cestnej infraštruktúry s nasledovným harmonogramom (investične 

zastrešuje SSC): 
• logistická cesta popri rieke Nitra  je spustená, cesta pripájajúca subdodávateľský park je 

daná do predčasného užívania 
• 03/2018 – 10/2018: budovanie obchvatu Dražoviec (presmerovanie dopravy z úseku I/64) 
• 11/2018: ukončenie výstavby hlavnej časti cestnej infraštruktúry strategického parku zo 

strany Slovenskej republiky a odovzdanie finálnym správcom 
• 08/2018 – 2019: dostavba vyvolanej investície v réžii SSC na úseku I/64 v styku z R1A – 

vybudovanie 700m štvorpruhovej komunikácie na I/64 a mimoúrovňovej križovatky 
s pripojením územia Zobor (Šindolka) 

 
• ŽSR realizujú výstavbu železničného terminálu v území Strategického parku – obsahuje 

parkovisko a expedíciu (výstavba kontajnerového prekladiska bola nateraz zrušená); testovacia 
prevádzka dohodnutá od 07/2018, ukončenie výstavby a kolaudácia do konca roku 2018 

 
• Pripravuje sa oprava ciest II. a III. triedy po výstavbe závodu 
 
• Cyklotrasy – v rámci prípravy verejnej infraštruktúry firmou MH Invest bude vybudovaná 

cyklotrasa, ktorá prepojí mestskú časť Zobor, vstup do fabriky Jaguár a po dobudovaní cyklotrasy 
mestom Nitra z eurofondových prostriedkov bude táto cyklotrasa prepojená so stredom mesta. 

 
• V spolupráci s obcami v rámci združenia “Podzoborská hrádza” Lužianky, Zbehy, Čakajovce, 

Jelšovce, Ľudovítová, Výčapy-Opatovce, za aktívneho prispenia mesta Nitra je plánovaná úprava 
povrchu hrádze tak, aby bol povrch hrádze vhodný na použitie pre cyklistov. 

 
 
 
Príloha – Jaguar Land Rover Nitra - aktuálny stav projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dôvodová správa 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 25.1.2018 uznesením č. 31/2018-MZ odporučilo 
primátorovi mesta predkladať na každé rokovanie mestského zastupiteľstva písomnú informáciu o vývoji 
a aktuálnom stave realizácie Strategického parku a kľúčovej investície JLR. 
 
 
Na základe uvedeného bol spracovaný predložený materiál. 
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ZHRNUTIE PROGRAMU

JLR: PRÉMIOVÝ 
VÝROBCA 

AUTOMOBILOV

€1,4 MLD
INVESTÍCIA

20 000+ NOVÝCH 
PRACOVNÝCH MIEST 

PRE EURÓPU

VÝZNAMNÉ POSILNENIE 
SLOVENSKEJ EKONOMIKY & 
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Spustenie výroby Land Rover 
Discovery v roku 2018

Najväčšia investícia v histórii JLR a 
prvá kompletná výrobná základňa 

mimo územia Veľkej Británie, ktorej 
výhradným vlastníkom je JLR.

150 000 prémiových vozidiel ročne, 
s dispozíciou závodu umožňujúcou 

ďalšiu expanziu

Až do 2,800 pracovných miest 
priamo pre JLR Nitra, Slovensko.

Zhruba 22 500 nepriamych 
pracovných miest na Slovensku 

a v susedných krajinách.

Udržateľne vysoká kvalita 
priemyselnej zamestnanosti 

podporovaná vysokou 
produktivitou

Odhadovaný rast HDP SR o 
1,1%-3,3% do roku 2021.

Najmodernejší závod na výrobu 
hliníka, pokrývajúci globálny dopyt po 

celom rade nových hliníkových 
vozidiel, vrátane úplne nového Land 

Rover Discovery. 

Mobilné investíce do závodu 
na „zelenej lúke“.

Zapojenie JLR do rozvoju 
zručností, vrátane spolupráce 

so školami a univerzitami.

Prvý dedikovaný prémiový OEM 
výrobný závod na Slovensku.

No1



NITRA – VÝROBNÝ ZÁVOD
AKTUÁLNY STAV VÝSTAVBY



1300 zamestnancov, 97% Slovákov

30% žien, priemerný vek 36

20 000
obdržaných žiadostí o pracovné 

miesto
100

kandidátov na jednu kvalifikovanú 
pracovnú pozíciu (priemer)

NITRA MANUFACTURING FACILITY 
AKTUÁLNY STAV NÁBORU



5

V súlade so záväzkami prijatými v dohodách o investíciách a spolupráci (december 2015) je podpora mesta Nitra potrebná na:

1. Financovanie projektu nájomných bytov mestom Nitra
a. Nájomné byty: Nitra vybuduje nájomné byty, s potenciálnym využitím financovania zo strany vlády
b. Ubytovne: Prilákať nových investorov prostredníctvom finančných a administratívnych stimulov, na zvýšenie počtu a kvality 
ubytovacích zariadení

2. Zlepšenie siete regionálnych ciest:
a. I/64 juh Nitra – Komjatice – Nové Zámky – Komárno výstavba rýchlostnej cesty
b. I/64 sever Partizánske – Nitra (R8 & R2) výstavba rýchlostnej cesty

3. Vlaková infraštruktúra a prepojenia:
a. Leopoldov – Nitra – Šurany - elektrifikácia pre rýchlejšie vlakové prepojenie
b. Zvýšenie počtu regionálnych vlakov do Strategického parku, napr. Kozárovce – Drážovce

4.  Cyklotrasa a most - Lužianky
a. Investícia (spoločne s mestom Lužianky) do cyklistického prepojenia so Strategickým parkom, vrátane cyklistického premostenia

5. Nitra – Centrum inovácii
a. Posilnenie akademickej oblasti: vytvorenie katedry pre automobilový priemysel/ priemyselné strojárstvo na Nitrianskej univerzite
b. Smart City: Využitie centrálných fondov na prilákanie inovatívnych odvetví v oblasti vývoja softvéru a výrobných inovácií

NITRA – VÝROBNÝ ZÁVOD
POLOŽKY PRE MESTO NITRA



KAMPAŇ – ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM

• Zamestnanecký grantový program
podporí sumou 1 000 Euro 12 lokálnych 
projektov

• Je to prvýkrát, čo sme umožnili 
podávanie žiadosti pre slovenský 
projekt hyper-miestneho sociálneho 
vplyvu.

• Žiadosti zahŕňali aj neziskovú 
organizáciu Očkári z Nitry –
vybudovanie terapeutickej, senzorickej 
miestnosti pre predškolské zariadenie 
(jediné svojho druhu v nitrianskom 
regióne) a mimovládnu organizáciu 
Leustach – pre zachovanie 
stredovekého architektonického 
dedičstva Nitrianského kraja. 


