
1023/2013 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa  14. 03. 2013 

 
 
K bodu: Diskusia 
 
Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa  11. 03. 2021 

I. 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

u k l a d á  
 
prednostovi Mestského úradu v Nitre 

realizovať návrh postupu riešenia otáčania autobusov mestskej dopravy v Krškanoch, ktorý je 
uvedený v písomnom vyhodnotení plnenia uznesenia č. 301/2012-MZ zo dňa 15.11.2012, 
predložený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14.03.2013. 

-uviesť alternatívy možného financovania realizácie (obratisko) 
 

 
T: priebežne 

        K: MZ 
II. 

Plnenie: 

 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ Nitra (OIVaR) zabezpečil v zmysle 
odporučenia spoločnosti Arriva Nitra, a.s. vypracovanie projektovej dokumentácie k 
vybudovaniu obratiska autobusov MHD na Dvorčianskej ul., ktorá bola odsúhlasená SPP, 
nakoľko stavba koliduje s bezpečnostným pásmom VTL plynovodov v tejto lokalite. Keďže 
časť obratiska zasahuje na pozemok vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi (RKC), zabezpečil 
odbor majetku súhlas vlastníka s realizáciou stavby, ktorý je podkladom pre vydanie územného 
rozhodnutia. Pre účely vydania stavebného povolenia bola s RKC uzatvorená Nájomná zmluva 
č.j. 2744/201 WOM zo dňa 18.12.2017 pre stavbu obratiska a Zmluva o budúcej zmluve o 
zriadení vecného bremena č.j. 168/201 WOM zo dňa 19.04.2018 pre stavebný objekt SO 02 - 
Verejné osvetlenie obratiska, na základe ktorej bolo pre tento objekt vydané stavebné povolenie 
č. SP 04/2018-004-1ng.Br. zo dňa 30.05.2018, právoplatné dňa 02.07.2018. OIVaR zabezpečil 
vydanie stavebného povolenia č. SP 04/2018-004-1ng.Br zo dňa 30.05.2018, právoplatné dňa 
2.7.2018 k niektorým stavebným objektom v rámci stavby „ Obratisko cestnej verejnej osobnej 
dopravy Dvorčianska ul. Nitra”, a to: SO 02 Verejné osvetlenie obratiska, SO 03 — Ochrana 
PTI, plynovodu a SO 05 — Prekládka VO osvetlenia zastávkového pruhu.  

V súčasnosti OIVaR nanovo požiadal o vydanie stavebného povolenia na základe 
projektovej dokumentácie k stavebným objektom SO 01 - Spevnené plochy obratiska a SO 04 
– Spevnené plochy zastávkového pruhu.  

Odbor dopravy dňa 11.02.2021 na základe uvedenej žiadosti vydal stavebné povolenie 
č. OD-14501/2020-003-Ing.Dá. V súčasnosti plynú zákonom stanovené lehoty predmetného 
konania.  

Financovanie uvedeného otočiska je naplánované realizovať v  zmysle indikatívneho 
harmonogramu IROP na rok 2021, kde je naplánovaná výzva pod  názvom Bezpečná a 



ekologická doprava v regiónoch Kde je definovaný bod 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a 
konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Plán vyhlásenia je máj 2021 a alokácia na 
celé Slovensko 106 000 000,- €. 

     
Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti. 

 

Spracovateľ:  

Ing. Matúš  Maruniak 

dočasne poverený výkonom vedúceho odboru dopravy 

 

                                            

                                        

    

 
V Nitre dňa 25. 02. 2021 

Mgr. Martin Horák 

prednosta Mestského úradu v Nitre 
 


