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Informatívna správa k plneniu 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 175/2018-MZ zo dňa 21.6.2018 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo dňa 29.6.2017 

 
1. dopravná zaťaženosť pri vstupoch do mesta v čase dopravných špičiek 
Zodpovedná osoba: 

 

Opatrenie: Predpokladaný 

termín plnenia: 

Predpokladaný 

finančný dopad: 

Aktuálny stav 

plnenia: 

PHSR Mesta Nitry/Akčný plán (AP) Poznámka  

MH Invest 
Slovenská správa 
ciest 

oprava ciest po výstavbe 
Strategického parku 

2018-2019 cca 10 mil. € prebieha audit 
súčasného stavu 
a plán opráv na r. 
2018/2019 

AP -Projekt SP 2-4 
Miestne komunikácie a chodníky - 
opravy 

V rámci mesta sa budú realizovať opravy 
komunikácií podľa potreby, Mesto Nitra 
pravidelne komunikuje so 
zodpovednými osobami o oprave ciest 
mimo mestskej pôsobnosti. Bližšie 
informácie v Prílohe č.1 

Mesto Nitra 
NSK 
Železnice SR 

vytvorenie integrovaného 
dopravného systému 

2018-2022   PHSR – Ciele rozvoja mesta str. 21 PHSR definuje ciele mesta, kde riešenie 
integrovaného systému je cieľom na 
najbližšie roky. S integrovaným 
dopravným systémom počíta aj proces 
obstarania dopravcu MAD. 

Mesto Nitra 
NSK 

budovanie cyklotrás 2018-2020 cca 8 mil. € Mesto Nitra -
príprava 
realizácie 8 
úsekov cyklotrás 

AP – Projekt SP 2-2 
Sieť bezpečných cyklotrás  

Mesto Nitra v rámci Koncepcie 
budovania cyklotrás na území mesta 
Nitry bude v najbližších mesiacoch 
realizovať 8 cyklotrás cez IROP a 1 
cyklotrasa v spolupráci s MH Invest, na 
realizáciu ostanú zvyšné 2 cyklotrasy 

Mesto Nitra preferencia verejnej dopravy 
prostredníctvom CSS 

2018-2019  Prebehla 
skúšobná 
prevádzka na 
vybraných 
linkách,nasadenie 
softvérového 
vybavenie pre 
MAD (Arriva - 
dopravca) 

PHSR – Priorita č. 2 
Mobilita v meste Nitra 

PHSR definuje ako prioritu inteligentný 
dopravný systém. Mesto Nitra 
v spolupráci s ARRIVA, a.s. predložil 
Projekt Inteligentnej a Integrovanej 
dopravy, ktorý bol schválený. 
Doplnením technických zariadení 
(softvérové zariadenie) bude možné 
lepšie fungovanie MAD v Nitre. 

Ministerstvo dopravy 
SR 

dotačná politika na opravy 
a dobudovanie ciest 
a logistických uzlov 

trvalo   AP -Projekt SP 2-4 
Miestne komunikácie a chodníky - 
opravy 

V rámci mesta sa budú realizovať opravy 
komunikácií podľa potreby, Mesto Nitra 
pravidelne komunikuje so 
zodpovednými osobami o oprave ciest 
mimo mestskej pôsobnosti 

súkromný sektor 
 

firemný tranzit  trvalo   -  -  

Mesto Nitra budovanie záchytných 2018-2022  ÚHA – lokalizácia AP – Projekt SP 2-5 Akčný plán definuje budovanie nových 



  

NSK parkovísk možných 
záchytných 
parkovísk 

Budovanie nových parkovacích miest parkovacích plôch. V zmysle 
zrealizovaného strategického 
dokumentu Plán udržateľnej mestskej 
mobility (PUM) budú definované plochy  
na výstavbu záchytných parkovísk. 

 

 

2. dopravné väzby zabezpečujúce vzťahy k zdrojom pracovných síl, surovín, zásobovania, subdodávateľských vzťahov a tranzitu výroby 
Zodpovedná osoba: 

 

Opatrenie: Predpokladaný 

termín plnenia: 

Predpokladaný 

finančný dopad: 

Aktuálny stav 

plnenia: 

PHSR Mesta Nitry/Akčný plán (AP) Poznámka  

Železnice SR dobudovanie železničných 
tratí a staníc, 
cenové zvýhodnenie 
železničnej dopravy oproti 
iným formám dopravy 

trvale   - -  

Mesto Nitra – 
Stredisko MsS 

údržba a opravy MK trvale cca 1,5mil. € / ročne podľa plánu opráv 
a schválených 
investičných akcií 
v rozpočte mesta 

AP -Projekt SP 2-4  
Miestne komunikácie a chodníky - 
opravy 

V rámci mesta sa budú realizovať opravy 
komunikácií podľa potreby, Mesto Nitra 
pravidelne komunikuje so 
zodpovednými osobami o oprave ciest 
mimo mestskej pôsobnosti. 

Mesto Nitra 
NSK 
Slovenská správa 
ciest 

výluka, resp. obmedzenia 
nákladného tranzitu 
a nadrozmerných vozidiel cez 
centrum mesta 

2018-trvale neurčený posudzovanie 
návrhu 

 V súčasnosti sa realizuje strategický 
dokument PUMM, ktorý bude definovať 
stav dopravy v meste Nitra a následne 
bude navrhovať riešenia na existujúce 
problémy v doprave. Bola spracovaný 
nasledovná dokumentácia: 1/ Dopravný 
prieskum smerovania nákladných 
vozidiel na križovatkách Novozámocká – 
Cabajská – Štúrova – Štefánikova 2/ 
Projekt osadenia TDZ zamedzujúceho 
tranzitu nákladných vozidiel cez 
centrum mesta. 

Mesto Nitra 
 

plán udržateľnej mestskej 
mobility 

2018-2019 700 tis. € (IROP) prebieha proces 
vyhodnotenia VO 

 Prebieha spracovanie dokumentu 

 

 

3. zaťaženosť statickej dopravy 
Zodpovedná osoba: 

 

Opatrenie: Predpokladaný 

termín plnenia: 

Predpokladaný 

finančný dopad: 

Aktuálny stav 

plnenia: 

PHSR Mesta Nitry/Akčný plán (AP) Poznámka  

Mesto Nitra budovanie parkovacích 2018-2022 cca 2 mil. / parkovací ÚHA – lokalizácia AP – Projekt SP 2-5 Akčný plán definuje budovanie nových 



  

 domov a záchytných 
parkovísk 

dom možných 
záchytných 
parkovísk a park. 
domov 

Budovanie nových parkovacích miest parkovacích plôch. V zmysle 
zrealizovaného strategického 
dokumentu Plán udržateľnej mestskej 
mobility (PUM) budú definované plochy  
na výstavbu záchytných parkovísk. 
Súčasne boli spracované návrhy 
technického a finančného riešenia 
budovania parkovacích domov 
v obytných súboroch Klokočina, 
Chrenová. 

Mesto Nitra regulácia parkovacej politiky 2018-2022  spracované VZN 
o podmienkach 
regulovaného 
parkovania 

PHSR – Priorita č. 2 
Mobilita v meste Nitra 

PHSR definuje ako prioritu inteligentný 
systém parkovania. V súčasnosti sa na 
meste pripravujú podklady k regulácii 
parkovacej politiky  

 

4. rozvoj bytovej výstavby 
Zodpovedná osoba: 

 

Opatrenie: Predpokladaný 

termín plnenia: 

Predpokladaný 

finančný dopad: 

Aktuálny stav 

plnenia: 

PHSR Mesta Nitry/Akčný plán (AP) Poznámka  

Mesto Nitra 
súkromný sektor 
 

výstavba nájomných bytov 2018-2022 cca 20 mil. € príprava 
projektov na 
výstavbu bytov 
s podporou štátu 
(ŠFRB, štartovacie 
byty) 

- Prebieha výstavba BD Hlboká.  
Prebieha VO k obstaraniu BD Diely, BD 
Tehelná. 

Mesto Nitra 
 

spoplatnenie investičného 
rozvoja vo vybraných 
územiach mesta 

2018-2020  v prípade záujmu 
potrebné schváliť 
vo VZN 

-  -  

Ministerstvo 
výstavby SR 

dotačná podpora výstavby 
štartovacích bytov 
a nájomných bytov (ŠFRB 
a pod.) 

trvale  schválený projekt 
BD Hlboká, 
v príprave BD 
Diely, Tehelná 

AP – Projekty SP-16 
Výstavba bytov  

V rámci AP sa definuje 6 lokalít na 
výstavbu bytov v Nitre, z ktorých je vo 
výstavbe jeden projekt, v príprave dva 
projekty. 

 

 

5. ubytovanie zamestnancov 
Zodpovedná osoba: 

 

Opatrenie: Predpokladaný 

termín plnenia: 

Predpokladaný 

finančný dopad: 

Aktuálny stav 

plnenia: 

PHSR Mesta Nitry/Akčný plán (AP) Poznámka  

Mesto Nitra regulácia výstavby cestou 
územného plánu 

2018-2020  príprava zmien 
a doplnkov ÚP 

PHSR nerieši výstavbu v meste Rieši územný plán mesta. 

Mesto Nitra 
 

úprava daní z nehnuteľnosti 
a dani z ubytovania 
 

2018-2020  v prípade záujmu 
potrebné schváliť 
vo VZN 

PHSR nerieši dane v meste Rieši VZN o miestnych daniach. 



  

Mesto Nitra kontrola nakladania 
s odpadom v meste 

trvale  realizuje NKS PHSR nerieši tému kontroly 
nakladania odpadu v meste 

AP – Projekt SP 1 -11 
Budovanie stojísk polopodzemných 
kontajnerov rieši zlepšenie situácie 
s nakladaním odpadu 

súkromný sektor 
 

výstavba bytových domov 2018-2022  ÚHA – 
posudzovanie 
investičných 
zámerov 

PHSR nerieši výstavbu súkromného 
sektora 

- 

 

6. kultúrne a spoločenské návyky zahraničných zamestnancov a investorov 
Zodpovedná osoba: 

 

Opatrenie: Predpokladaný 

termín plnenia: 

Predpokladaný 

finančný dopad: 

Aktuálny stav 

plnenia: 

PHSR Mesta Nitry/Akčný plán (AP) Poznámka  

Mesto Nitra 
NOCR 
NSK 
Divadlo A.Bagara 

podpora kultúry a cestovného 
ruchu 
 

trvale do výšky schváleného 
rozpočtu 

podľa aktuálneho 
plánu kultúrnych 
podujatí 
a prevádzky NOCR 

AP – Projekty SP 1-1, 1-3, 1-4, 1-5, 4-3, 
4-5, 4-6 

V rámci AP sú definované viaceré 
projekty, ktoré riešia kultúru a cestovný 
ruch v Nitre 

 

7. ekologická záťaž z výroby, z dopravy a tranzitu osobných a nákladných vozidiel 
Zodpovedná osoba: 

 

Opatrenie: Predpokladaný 

termín plnenia: 

Predpokladaný 

finančný dopad: 

Aktuálny stav 

plnenia: 

PHSR Mesta Nitry/Akčný plán (AP) Poznámka  

MH Invest protihlukové opatrenia pri 
výstavbe infraštruktúry 
v Strategickom parku 

2017-2018  ukončená 
výstavba 
protihluk. stien 

- - 

Okresný úrad Nitra, 
odbor starostlivosti 
o životné prostrednie 

nasadenie meracích staníc 
čistoty ovzdušia 
 

trvale   Súkromná firma podala projekt na 
Ministerstvo hospodárstva SR, ktorý 
rieši monitorovanie územia v Nitre.  

Podaný projekt na zber dát 
o mikroklíme územia – meteorologické 
stanice 

Mesto Nitra zavedenie regulatívov 
urbanizmu zelene 
v územnom pláne mesta 

2018-2020  v štádiu 
posudzovania pri 
spracovaní zmien 
a doplnkov ÚP 

PHSR nerieši regulatívy urbanizmu - 

Ministerstvo 
životného prostredia 
SR 

informačný systém 
environmentálnych záťaží 

trvale   - - 

 

8. zvýšené nároky na bezpečnosť mesta 
Zodpovedná osoba: 

 

Opatrenie: Predpokladaný 

termín plnenia: 

Predpokladaný 

finančný dopad: 

Aktuálny stav 

plnenia: 

PHSR Mesta Nitry/Akčný plán (AP) Poznámka  

Mesto Nitra posilnenie hliadkovej činnosti 
MsP 

2018-trvale do 20.000 € 
(jednorazový výdavok 
na 1 príslušníka MsP) 

zámer zriadenia 
stabilnej hliadky 
v MČ Drážovce 

PHSR nerieši hliadkovú činnosť MsP - 



  

cca 130.000 € (ročné 
mzdové náklady na 1 
príslušníka MsP) 

a posilnenie počtu 
príslušníkov MSP 
 

Ministerstvo vnútra 
SR 

zriadenie nového Obvodného 
odd. PZ v Nitre 

2018  zriadené PHSR nerieši nové oddelenia PZ -  

súkromný sektor regulácia politiky 
zamestnanosti 

trvale   PHSR nerieši reguláciu politiku 
zamestnanosti 

-  

 

9. zvýšené nároky na verejnú dopravu 
Zodpovedná osoba: 

 

Opatrenie: Predpokladaný 

termín plnenia: 

Predpokladaný 

finančný dopad: 

Aktuálny stav 

plnenia: 

PHSR Mesta Nitry/Akčný plán (AP) Poznámka  

Mesto Nitra cestovný poriadok MAD 2018-trvale  príprava VO na 
dopravcu 
s licenciou na 10 
rokov 
 
 

PHSR nerieši cestovný poriadok. Po zrealizovaní PUMM bude možné 
využiť výsledky dokumentu na úpravu 
poriadku. 

Mesto Nitra 
NSK 
Železnice SR 

integrovaný dopravný systém 
– postupné nasadzovanie 

2019-trvale   PHSR – Ciele rozvoja mesta str. 21 PHSR definuje ciele mesta, kde riešenie 
integrovaného systému je cieľom na 
najbližšie roky 

súkromný sektor 
 

firemný dopravný tranzit trvale   PHSR nerieši firemný dopravný tranzit 
súkromného sektora 

-  

 

10. zvýšené nároky na školstvo 
Zodpovedná osoba: 

 

Opatrenie: Predpokladaný 

termín plnenia: 

Predpokladaný 

finančný dopad: 

Aktuálny stav 

plnenia: 

PHSR Mesta Nitry/Akčný plán (AP) Poznámka  

Mesto Nitra zvyšovanie kapacít 
predprimárneho a 
základného školstva  

trvale 
(podľa vývoja 

predškolskej 

a školskej 

populácie) 

cca 3,8 mil. € (MŠ 
Dobšinského, MŠ 
Alexyho, ZŠ s MŠ Na 
Hôrke, MŠ 
Beethovenova) 

dobudovanie MŠ 
v roku 2018 
s výhľadom na 
zvýšenie kapacít 
o cca 200 miest 

AP – Projekt SP 3-8  
Zlepšenie energetickej efektívnosti 
a technického stavu MŠ 
AP – Projekt SP 3-9 
Zlepšenie odborných kompetencií 
žiakov ZŠ 

Mesto Nitra získalo financie z IROP na 
dobudovanie 2 materských škôl 
Dobšinského a Na Hôrke a na 42 
jazykových a technických učební v 11 ZŠ. 

NSK 
 

podpora odborného 
vzdelávania, duálne 
vzdelávanie 

trvale   Netýka sa mesta Nitry 6 stredných škôl v zastúpení NSK podalo 
žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na zlepšenie kompetencií  na 
stredných školách. V súčasnosti dvom 
školám bol pridelený nenávratný 
príspevok a ostatné sú v posudzovaní. 
 

Ministerstvo školstva 
SR 

podpora vzdelávania 
podpora vedy a výskumu 

trvale   -  -  



  

Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR 

 

11. verejný poriadok, čistota mesta a nakladanie s komunálnym odpadom 
Zodpovedná osoba: 

 

Opatrenie: Predpokladaný 

termín plnenia: 

Predpokladaný 

finančný dopad: 

Aktuálny stav 

plnenia: 

PHSR Mesta Nitry/Akčný plán (AP) Poznámka  

Mesto Nitra regulácia poplatkov za KO 
pre podnikateľskú oblasť 

2018-2019  riešené vo VZN PHSR nerieši reguláciu poplatkov za 
KO 

Rieši VZN o poplatku za kom. odpad 

Nitrianske komunálne 
služby 

systém riadenia a logistiky 
nakladania s odpadom 
systém identifikácie a 
pasportizácie miest zvozu 
a likvidácie odpadu 

2018-2020  v riešení AP – Projekt SP 1 -11 
Budovanie stojísk polopodzemných 
kontajnerov  

Budovanie nových stojísk rieši zlepšenie 
situácie s nakladaním odpadu. V pláne 
je postupná výmena všetkých stojísk 
v Nitre za stojiská polopodzemných 
kontajnerov a pasportizácie stojísk KO 

 

12. zvýšené nároky na zdravotníctvo 
Zodpovedná osoba: 

 

Opatrenie: Predpokladaný 

termín plnenia: 

Predpokladaný 

finančný dopad: 

Aktuálny stav 

plnenia: 

PHSR Mesta Nitry/Akčný plán (AP) Poznámka  

Ministerstvo 
zdravotníctva SR 
NSK 
Mesto Nitra 

vybudovanie Centra 
integrovanej zdravotníckej 
starostlivosti 

2018-2020   AP – Projekt SP 3-23 
Integrácia primárnej zdravotnej 
starostlivosti 

Výzva v spolupráci s Ministerstvom 
zdravotníctva pripravená na vyhlásenie 
v najbližších mesiacoch 

Fakultná nemocnica 
Nitra 

dobudovanie heliportu 2018-2020   -  -  
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Dôvodová správa 
 
 
Uznesenie č. 175/2018-MZ 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 21.06.2018 uznesením č. 175/2018-MZ uložilo 
prednostovi mestského úradu zapracovať do PHSR mesta Nitry infraštruktúrne a iné dopady na mesto 
Nitra v súvislosti s výstavbou strategického parku a významných investícií. 
 
Pri spracovaní PHSR vychádzali odborné pracovné skupiny z existujúcich údajov a informácií. V danej 
dobe neexistovali relevantné údaje, ktoré by sa dali využiť pri analýze dopadu výstavby strategického 
parku. Mesto Nitra stále nedisponuje analytickými údajmi, z ktorých by vyplývali dopady na mesto 
v súvislosti s výstavbou strategického parku a významných investícií. Z toho dôvodu mesto Nitra 
požiadalo MH Invest s.r.o. o poskytnutie nových komplexných informácií, ktoré by sa dali využiť na 
analýzu situácie. Spoločnosť poskytla čiastkové informácie o doprave, ktoré nedefinujú celú dopravnú 
situáciu a nie je možné z nich robiť celkové uzávery (Analýza MH Invest s.r.o. v prílohe). Mesto Nitra 
v súčasnosti obstaráva dva strategické dokumenty: Mestská adaptačná stratégia na zmenu klímy 
a Generálny plán zelene pre Mesto Nitra a spracúva sa Plán udržateľnej mestskej mobility. Hlavne 
z týchto dokumentov (nakoľko mapujú aktuálnu situáciu) sa budú môcť vytvoriť komplexné analýzy 
dopadov na mesto Nitra. Po ich spracovaní sa výsledky budú môcť zapracovať do aktualizácie PHSR.   
 
Pri príprave materiálu sme vychádzali z  Informatívnej správy k plneniu uznesenia MZ v Nitre č. 
225/2017-MZ zo dňa, ktorá bola prerokovaná dňa 17.5.2018 v Mestskom zastupiteľstve pod číslom 
materiálu 1409/2018. Mestské zastupiteľstvo správu vzalo na vedomie. Daná informatívna správa 
definuje 12 oblastí s negatívnym dopadom na mesto a rieši návrh opatrení na zníženie negatívnych 
dopadov súvisiacich s rozvojom priemyselnej infraštruktúry a rozvojom zamestnanosti v meste Nitra. 
Projekty PHSR mesta Nitry a Akčný plán PHSR pokrývajú dostupné informácie uvedené v informačnej 
správe. 
 
Na základe uvedeného bol spracovaný predložený materiál, ktorý obsahuje prelínanie dopadov 
s projektami definovanými v PHSR mesta Nitry. 
 
 
 
 
Uznesenie č. 225/2017-MZ 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 29.6.2017 uznesením č. 225/2017-MZ súhlasilo 
s návrhom na prijatie opatrení smerujúcich k  zníženiu  negatívnych dopadov súvisiacich s rozvojom 
priemyselnej infraštruktúry a rozvojom zamestnanosti v meste Nitra a uložilo prednostovi mestského 
úradu vypracovať materiál „Návrh opatrení na zníženie negatívnych dopadov súvisiacich s rozvojom 
priemyselnej infraštruktúry a rozvojom zamestnanosti v meste Nitra“. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 uznesením č. 385/2017-MZ uložilo 
prednostovi mestského úradu predložiť jednotlivé opatrenia na posúdenie dotknutým odborným komisiám 
a pravidelne raz štvrťročne predkladať celý materiál mestskému zastupiteľstvu. 
 
Zo strany komisií neboli predložené doplňujúce návrhy k materiálu – návrh na zníženie negatívnych 
dopadov súvisiacich s rozvojom priemyselnej infraštruktúry a rozvojom zamestnanosti v meste Nitra 
 
Na základe uvedeného bol spracovaný predložený materiál. 
 
 
 
 



  

Príloha č.1  
 
MH Invest, s.r.o. - stav I. fázy investície JLR (projekt Darwin) k 08/2018 - Strategický park Nitra 

 

 
• MH Invest ukončí výstavbu verejnej infraštruktúry 09/2018 

• výstavba finálnych inžinierskych sietí je ukončená, sú právoplatné 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) 

• MH Invest začína opravy miestnych komunikácií poškodených výstavbou 
• Oprava ciest v mestskej časti Dražovce a okolitých obciach 
• Oprava ciest v pôvodnom strategickom parku (cesta Dolné Hony, cesta Na Pasienkoch) 
• Pripravuje sa oprava miestnych komunikácií II. a III. triedy – cesty poškodené 

navážaním z lomov – v zmysle požiadaviek starostov, UNSK a mesta Nitra 
• Investične sa pripravuje oprava ciest I. triedy v správe SSC 

 
• ŽSR ukončujú realizáciu výstavby železničného terminálu v území Strategického parku – obsahuje 

parkovisko a expedíciu; testovacia prevádzka dohodnutá od 09/2018, ukončenie stavebnej činnosti 
do konca roka 2018, kolaudácie v rámci roka 2019 

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

 


