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Informatívna správa 

 

Zmena trasovania MHD v súvislosti s vylúčením možnosti otáčania pred priestorom bývalej 

Plastiky 

 
Od 1.8.2019 došlo v sieti MHD Nitra k zrušeniu zastávky Plastika.  
 
Vlastník Penziónu JP( bývala admin.budova Plastika a.s. Nitra) firma Jasplastik –Sk v zastúpení 
firmy IPROS a pána Ing. Pavla Valábika požiadal Mesto Nitra o zrušenie zastávky MHD Plastika. 
 
Na základe Návrhu organizácie MHD po zrušení zástavky a obratiska Plastika(Arriva Nitra) sme 
požiadali o stanovisko VMČ Krškany. 
Ten na svojom riadnom zasadnutí odporučil Variant C predloženého návrhu, teda ponechanie – 
predĺženie všetkých jestvujúcich spojov až po kruhový objazd pri Idei. 
Obdobné stanovisko odporučila prijať i Komisia pre mobilitu MÚ v Nitre t.j.Variant C-
maximalistický. 
Rovnaké stanovisko, teda Variant C odporučil a aj prednosta MÚ v Nitra pán Mgr. Ján Odzgan 
s požiadavkou na  realizáciu k 1.8.2019. 
 
Na základe uvedených rozhodnutí MÚ OKČaŽP požiadal o realizáciu uvedeného návrhu 
a Variantu C k uvedenému termínu spoločnosť ARRIVA Nitra. 
 
Autobusový prístrešok, ako majetok bývalej firmy Plastika a.s. Nitra bude zlikvidovaný na 
náklady fy Jasplastik-Sk. 
 
 V zásade možno zhrnúť, že spoje, ktoré boli pôvodne ukončené v zastávke Plastika, sú po novom 
predĺžené po zastávku Idea a majú dlhší km priebeh. Spoje, ktoré i pôvodne končili pri Idei, 
v Ivanke alebo v Branči, vynechávajú zastávku Plastika. 
 
Porovnanie zmeny celkových km výkonov podľa prevádzkových dní: 

 v pracovný deň so školským vyučovaním z 12 835,1 na 12 906,0, t.j. +70,9 km 
 v pracovný deň počas školských prázdnin z 12 070,5 na 12 139,2, t.j. +68,7 km 
 v sobotu zo 7 108,9 na 7 155,9, t.j. +47,0 km 
 v nedeľu a sviatok zo 6 980,1 na 7020,1, t.j. +40,0 km 

 
Nárast km z uvedeného dôvodu v ročnom vyjadrení predstavuje (pri prepočte podľa kalendára na 
rok 2020) celkovo +22 529,7 km 

 

 

Dôvodová správa 

 
Zrušeniu zastávky Plastika, predchádzalo veľa rokovaní s novým vlastníkom pozemku a termín 
ukončenia jej využívania sme odďaľovali ako to len bolo možné. Ide o štátnu cestu a miesto na 
otáčanie sa ponúkalo iba na najbližšom kruhovom objazde. Z ponúkaných variant miesta otáčania 
autobusov si dotknutý VMČ a aj zástupca MsÚ vybral ten, ktorý najmenej obmedzí cestujúcu 
verejnosť. Na hľadaní náhradného riešenia odbor KČaŽP v spolupráci s ÚHA stále pracuje. 


