
                  Mat.č. 1253/2017 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2017-MZ zo dňa 14.12.2017 
 
 
K bodu:   Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo 

dňa 29.06.2017 
 

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 11.03.2021 
 
 
 

I. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
u k l a d á  
prednostovi Mestského úradu v Nitre 
predložiť jednotlivé opatrenia na posúdenie dotknutým odborným komisiám a pravidelne raz 
štvrťročne predkladať celý materiál mestskému zastupiteľstvu 
 
 

II. 
 
Plnenie: 
 
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 11.06.2020 je predložené plnenie 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2017 zo dňa 14.12.2017, ktoré obsahuje 
správu k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo dňa 
29.6.2017. 
 
 
 
 
 
Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti,  
         NT: 30.06.2021 
 
 
Spracovateľ: Mgr. Vladimír Ballay 
 
V Nitre dňa 24.02.2021 
 
 
 

             Mgr. Martin Horák 

               prednosta MsÚ v Nitre 

 



Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo dňa 29.06.2017 

 
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. Mestská rada 
na svojom zasadnutí dňa 5.2.2019 uznesením č. 51/2019 uložila prednostovi mestského úradu iniciovať 
vznik komisie venujúcej sa dopadom priemyselného parku na život mesta Nitry.  
 
Dňa 29.07.2020 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie dopadov rozvoja strategického parku na mesto 
Nitra. Témou stretnutia boli 4 témy: 

- oprava komunikácií poškodených pri výstavbe strategického parku 
- prevzatie nových komunikácií v strategickom parku 
- zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy do strategického parku  
- cyklotrasy (prepojenie mesta so strategickým parkom) 

 
V mesiaci november sa uskutočnili viaceré rokovania na úrovni mesto Nitra, zástupcovia JLR 
spoločnosti MH Invest a Arriva a.s.. Spoločnosť Arriva a.s. navrhla „základný“ návrh na obslužnosť 
strategického parku mestskou hromadnou dopravou. V prípade spustenia tohto návrhu by sa navýšil 
počet km mestskej hromadnej dopravy o cca 44 tis. km. Ideálny návrh, ktorý požadovali spoločnosti zo 
strategického parku, bol v objeme 4-krát viac. Daný návrh bol predložený Komisii pre mestskú mobility 
pri MZ v Nitre, ktorá súhlasila s navýšením km za podmienky, že si to spoločnosti zo strategického 
parku budú hradiť z vlastných zdrojov. Predmetný materiál ešte nebol predložený na rokovanie do 
Mestského zastupiteľstva. 
 
Výstavba mimoúrovňovej križovatky Šindolka je momentálne vo fáze výstavby, kde uzávierka je 
naplánovaná do 31.12.2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 


