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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

 

 

Strany memoranda 

 

Nitriansky samosprávny kraj   v zastúpení: doc. Ing. Milan Belica, PhD. 

Rázusova 2A 

949 01 Nitra 

 

MH Invest, s.r.o.,    v zastúpení: Ing. Roman Sabo 

Mlynské Nivy 44/A 

821 09 Bratislava 

 

Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o.,  v zastúpení: Russell Stephen Leslie 

Dolné Hony, 

949 01 Nitra 

 

Okresný úrad Nitra    v zastúpení: Ing. Karol Borik, MBA 

Štefánikova trieda 69 

949 01 Nitra 

 

Slovenská správa ciest    v zastúpení: Ing. Roman Žembera 

Miletičova 19, P.O.BOX 19 

826 19 Bratislava 

 

Mesto Nitra      v zastúpení: Marek Hattas 

Štefánikova trieda 60 

950 06 Nitra 

 

Mesto Topoľčany     v zastúpení: JUDr. Alexandra Gieciová 

Námestie M.R.Štefánika 1/1 

955 01 Topoľčany 

 

Mesto Zlaté Moravce    v zastúpení: PaedDr. Dušan Husár 

1.Mája 2 

953 01 Zlaté Moravce 

 

Obec Hostie     v zastúpení: Mgr. Peter Štepianský 

951 94 Hostie 1 

 

Obec Machulince    v zastúpení: Bohumil Bielik 

Hlavná ul. č. 115/6 

951 93 Machulince 
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Obec Topoľčianky    v zastúpení: Juraj Mesko 

Hlavná 114 

951 93 Topoľčianky 

 

Obec Žitavany     v zastúpení: Štefan Borkovič 

Športová 5 

951 97 Žitavany 

 

Obec Žirany     v zastúpení: Ing. Jozef Zsebi 

951 74 Žirany č. 194 

 

Obec Jacovce     v zastúpení: Jaroslav Božik 

Farská 288/6 

956 21 Jacovce 

 

Obec Kovarce     v zastúpení: Ing. Andrej Čopík 

956 16 Kovarce 461 

 

Obec Kuzmice     v zastúpení: Peter Mojžiš  

ul. Jacovská 231 

956 21 Kuzmice 

 

Obec Ludanice     v zastúpení: Matúš Dočkalik 

SNP 448/69 

956 11 Ludanice 

 

Obec Prašice     v zastúpení: Erika Nemešová 

1.mája 142/142 

956 22 Prašice 

 

Obec Tovarníky     v zastúpení: Alena Ščibrányiová 

Obrancov mieru 82/5 

955 01 Tovarníky 

 

Obec Velušovce     v zastúpení: Ing. Rastislav Zemánik 

955 01 Velušovce 181 

 

Obec Závada     v zastúpení: Ján Bajzík 

Obec Závada 152 

955 01 p. Topoľčany 

 

 

( ďalej spoločne len „Strany“ ) 
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Preambula  

 

Memorandum je prejavom vôle strán memoranda rozvíjať spoluprácu  založenú                         

na princípoch vzájomnej dôvery a porozumenia v oblasti riešenia dopravnej 

infraštruktúry  a verejnej osobnej dopravy v rámci celej územnej pôsobnosti 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 

 

Predmet memoranda 

 

Vychádzajúc zo stretnutia so spoločnosťou MH Invest, s.r.o., Bratislava,  starostami 

obcí, primátormi miest a zástupcami Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 28.06.2019 v priestoroch Župného domu v Nitre za účasti zástupcov 

všetkých Strán, ktorí deklarovali nasledovné: 

 

a.) 16 úsekov ciest II. a III. triedy v majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja, 

ktoré boli zničené pri výstavbe závodu Jaguar – Land Rover zvozom z lomov 

a na opravu ktorých sú vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 

4,2 mil. EUR, zabezpečí spoločnosť MH Invest, s.r.o., v zmysle verejného 

prísľubu investora; 

b.) nevyhnutnosť vybudovania vstupu do Strategického parku s vybudovaním 

mimoúrovňovej križovatky Nitra – Šindolka; 

c.) záväzok Mesta Nitra vypracovať vlastný posudok na riešenie vstupu do 

Strategického parku do 31.10.2019 v súlade s Územným plánom regiónu 

Nitrianskeho kraja; 

d.) urýchlenú potrebu zorganizovania ďalšieho stretnutia po oboznámení sa so 

stanoviskom Mesta Nitra; 

 

 

 

Vzhľadom na dôležitosť riešenia dopravnej infraštruktúry a verejnej osobnej dopravy,  

Strany na  stretnutí dňa 28.01.2019  opätovne prerokovali nasledovné: 

 

a.) zoznámili sa s aktuálnou situáciu týkajúcu sa stanoviska Mesta Nitra k výstavbe 

vstupu do Strategického parku; 

b.) aktuálnu situáciu týkajúcu sa opráv 16 úsekov ciest zničených pri výstavbe 

závodu Jaguar – Land Rover a verejnej osobnej dopravy; 

c.) podporu vybudovania elektrifikovaného dvojkoľajového železničného 

prepojenia krajského Mesta Nitra s Mestom Bratislava cez Obec Trnovec nad 

Váhom, ako nevyhnutnosť odbremeniť nákladnú a osobnú dopravu aj 

v Strategickom parku, v súlade s požiadavkou spoločnosti Jaguar Land Rover 

Slovakia, s.r.o. 

 

Za účelom pochopenia a úpravy vzájomných vzťahov v súvislosti so spoločným 

postupom pri odstraňovaní priamych následkov výstavby „Strategického parku Nitra“ 
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na niektorých pozemných komunikáciách a riešenia výstavby vstupu do 

„Strategického parku Nitra“ a deklarujúc svoj zámer zintenzívniť spoločné úsilie, 

Strany 

 

DOSPELI K TOMUTO POROZUMENIU 

 

Účel memoranda 

 

Strany vyjadrujú podporu doriešenia dopravnej infraštruktúry a verejnej osobnej 

dopravy súvisiacej so Strategickým parkom Nitra – Juh a výstavbou závodu Jaguar 

Land Rover a to realizáciou nasledovného: 

 

1. Výstavba a doriešenie vstupu do Strategického parku – križovatka Nitra – 

Šindolka, najvýhodnejším a najlepším riešením z hľadiska preťaženosti dopravy je 

vybudovanie nadúrovňovej križovatky, ktorá je v súlade s územným plánom regiónu 

Nitrianskeho kraja. 

 

2. Realizovanie opráv ciest - 16 úsekov, ktoré boli prezentované ako 

nespochybniteľný záväzok spoločnosti MH Invest, s.r.o., nakoľko predmetné opravy 

ciest je nevyhnutné zrealizovať, z dôvodu ich zničenia počas výstavby závodu 

Jaguar Land Rover podľa zoznamu prezentovaného spoločnosťou MH Invest, s.r.o. 

na spoločnom stretnutí dňa 28.06.2019 v zmysle verejného prísľubu investora. 

 
 

Strany zároveň vyjadrujú potrebu komplexného riešenia dopravnej infraštruktúry na 

území Nitrianskeho samosprávneho kraja a to aj formou podpory ďalších  dôležitých 

projektov: 

 

1. Výstavba dvojkoľajnej elektrifikovanej železničnej trate medzi Mestom Nitra  
    a železničným uzlom v Obci Trnovec nad Váhom 

Z dôvodu zabezpečenia komfortu cestovania a mobility pracovnej sily  po železnici 
je nutné zabezpečiť prepojenie krajského Mesta Nitry s hlavným mestom SR 
Bratislavy prostredníctvom vybudovania dvojkoľajnej elektrifikovanej železničnej 
trate medzi Mestom Nitra a železničným uzlom v Obci Trnovec nad Váhom 
a odbremenenia nákladnej a osobnej dopravy aj v Strategickom parku. 
  

2. Výstavba veľkej turbookružnej križovatky Nitra – JUH pri rýchlostnej 

komunikácii R1 

Existujúca neriadená priesečná križovatka zásadne prispieva k vytváraniu kolón od 

výjazdu až do jazdných pruhov na R1, ktoré sú príčinou častých kolíznych situácií 

a dopravných nehôd aj smrteľných. Križovatka vykazuje enormný nárast intenzity 

dopravy - z 14 – 15 tis. v októbri 2013 na 28 – 29 tis. v máji 2018. Nová turbookružná 

križovatka by zabezpečovala plynulosť a bezpečnosť dopravy na uzli vytvorenom 

križovaním ciest: privádzača R1 Nitra – juh, cesty I/64 a cesty II/562. 
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3.  Preložka cesty I/64 Nitra – Komjatice 

Cesta I/64 v úseku Nitra – Nové Zámky – Komárno je plánovaná ako štvorpruhová, 
vedená podľa potreby v novom telese. Táto komunikácia by mala vytvoriť 
kvalitatívne novú dopravnú os prechádzajúcu celým samosprávnym krajom od 
severu až na juh s prepojením na nový cestný most cez Dunaj a následne na 
maďarskú cestnú sieť. 
Realizácia I. etapy tohto investičného zámeru - odklonenie cesty I/64 mimo husto 
obývané sídelné útvary od križovatky Nitra – Juh pri rýchlostnej komunikácii R1 cez 
Krškany, Ivanku pri Nitre, Branč, Veľký Kýr po Komjatice do novo vybudovaného 
cestného koridoru - bola podporená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 531 
z 30.septembra 2015, ktoré uložilo ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja „zaradiť do investičného plánu Slovenskej správy ciest spracovanie 
dokumentácie pre stavebné povolenie stavby „I/64 Komjatice – Nitra“. 
 

4. Výstavba rýchlostnej cesty R8 

Výstavbou rýchlostnej cesty R8 a odklonením dopravy mimo zastavané územia by 
došlo k spojeniu krajského Mesta Nitry s regiónom hornej Nitry, čo je zároveň 
predpokladom aj bezpečnejšej, plynulejšej a rýchlejšej dopravy pracovných síl do 
krajského Mesta Nitra vrátane do Strategického parku Nitra. 
Uvedený zámer bol podporený Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 531 
z 30.septembra 2015, ktoré uložilo ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja „pokračovať v ďalšej fáze prípravy rýchlostnej cesty R8 a začať prípravu 
verejného obstarávania na štúdiu realizovateľnosti rýchlostnej cesty R8“.  

 

 

 

Všeobecné podmienky 

 

Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

Toto memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia. 

 

Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať iba formou písomných dodatkov 

podpísaných všetkými signatármi Memoranda. 

 

Toto Memorandum je možné ukončiť písomnou dohodu Strán Memoranda. 

 

Toto Memorandum sa spravuje a vykladá v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

 

Toto Memorandum je vyhotovené písomne v 21 (dvadsaťjeden) rovnopisoch, pričom 

každá Strana dostane jeden (1) rovnopis Memoranda. 

 

Počas trvania spolupráce na základe tohto Memoranda sa každá Strana Memoranda 

zaväzuje poskytnúť dostatočnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie tejto 

spolupráce. 
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Strany Memoranda vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, svoju 

vôľu prejavili slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito, Memorandum neuzavreli v 

tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsahu porozumeli bez výhrad 

a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 

 

V Nitre dňa 28. januára 2020       

 

  

Názov organizácie                    Meno a priezvisko                    Podpis  

 

Nitriansky samosprávny kraj      doc. Ing. Milan Belica, PhD.    ............................  

 

MH Invest, s.r.o.                              Ing. Roman Sabo               ............................ 

 

Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o.  Russell S. Leslie               ............................. 

 

Okresný úrad Nitra                  Ing. Karol Borik, MBA             .............................. 

 

Slovenská správa ciest           Ing. Roman Žembera              .............................. 

 

Mesto Nitra                              Marek Hattas                          .............................. 

 

Mesto Topoľčany                     JUDr. Alexandra Gieciová      .............................. 

  

Mesto Zlaté Moravce               PaedDr. Dušan Husár            ............................... 

  

Obec Hostie                             Mgr. Peter Štepianský            ............................... 

 

Obec Machulince                     Bohumil Bielik                         ............................... 

 

Obec Topoľčianky                    Juraj Mesko                            ............................... 

 

Obec Žitavany                          Štefan Borkovič                      ............................... 

 

Obec Žirany                              Ing. Jozef Zsebi                     ................................ 

 

Obec Jacovce                           Jaroslav Božik                       ................................ 

 

Obec Kovarce                           Ing. Andrej Čopík                  ................................ 

 

Obec Kuzmice                           Peter Mojžiš                          ................................ 

 

Obec Ludanice                          Matúš Dočkalik                      ................................ 
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Obec Prašice                            Erika Nemešová                     ................................ 

 

Obec Tovarníky                        Alena Ščibrányiová                 ................................ 

 

Obec Velušovce                       Ing. Rastislav Zemánik            ................................ 

 

Obec Závada                            Ján Bajzík                               .................................
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