
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Komisie pre mestskú mobilitu 

 zo dňa 23.11.2021 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.00 hod. 
 
Prítomní: Ing. Košťál, PhD., Ing. Sitkey, Ing. Šimko, Ing.arch.Mezei, Ing. Dovičovič, Mgr. 

Špoták, p. Turba, Ing. Janček 
Ospravedlnení: p. Lenčo, Ing, Štefek, Ing,Výboch; Ing, Andrášik; 
Prizvaní:  Ing. Maruniak, Ing. Slávik, Ing. Arch. Šabík,AA, Ing. Musil, Proma, s.r.o., 
       
Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania, 
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh stanovených komisiou za rok 2021, 
3. Územný plán mesta Nitra – mobilita (doprava) – pripravované zmeny 
4. Návrh investičných akcií na rok 2021 v oblasti mobility. 
5. Rôzne (podnety od členov komisie, útvarov Mesta a iné) 

a) Polyfunkčný komplex Nitra – Chrenová 
b) Rezidentné parkovanie – parkovacia politika v meste Nitra – informatívna správa 
c) žiadosť SSC k odovzdaniu a prevzatiu SO - Šindolka 

 

K bodu č. 1 
Komisiu zahájil predseda komisie Ing. Košťál a predniesol program rokovania komisie, ktorý bol 
jednohlasne schválený. 
ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 
K bodu č. 2 
Kontrola plnenia uznesení  
Plnenie uznesení bude doplnené so spoluprácou Ing. Maruniaka  do zasadnutia najbližšej komisie, 
t.j. do 07.12.202 
Uznesenie č. 55/2021 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 23.11.2021 prerokovala kontrolu 
plnenia uznesení a berie ho na vedomie. 
ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 
K bodu č. 3 
Územný plán mesta Nitra – mobilita (doprava) – pripravované zmeny 
Mgr. Špoták - Bol predstavený návrh tvorby ÚP a nebol ešte vysúťažený dodávateľ. Na budúci rok 
sa len začne tvoriť.  
Ing, Dovičovič – do konca roka budú len zosumarizované podnety. To, čo sme si mysleli, že bude 
v roku 2022 bude v roku 2026. Na dodávateľa neboli schválené žiadne financie. 
Uznesenie č. 56/2021 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 23.11.2021 prerokovala ústnu 
informáciu  o pripravenosti ÚP Nitra, s tým, že žiadame ÚHA o spracovanie informatívnej správa, 
ktorá bude obsahovať pripomienky v oblasti dopravy. 
 ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 
K bodu č. 4 
Návrh investičných akcií na rok 2021 v oblasti mobility – správu predniesol Ing. Matula. 
Radlinského ul. – zatiaľ bola predložená len architektonická časť. 
Uznesenie č. 57/2021 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 23.11.2021 prerokovala Návrh 
investičných akcií na rok 2021 v oblasti mobility a berie ho na vedomie. 
ZA:   6  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   2 (Ing. Sitkey, Ing. arch. Mezei) 
 
K bodu č. 5 
a) Polyfunkčný komplex Nitra – Chrenová – návrh predstavil zástupca spoločnosti Proma, s.r.o., 
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Ing. Janček - Žiadame deklarovať na parcele investora dodržanie rezervy pre rozšírenie nábrežnej 
komunikácie kat.C2 so šírkou 8-12m, keďže na opačnej strane cesty je pás chráneného územia s 
urbárnou ekostabilizujúcou zeleňou. Ide o Biokoridor nadregionálneho významu – chránené územie 
zapísané v dokumentoch mesta a aj strategických dokumentoch Okresného úradu. 
Pre zachovanie kvality verejného priestoru žiadame dodržať existujúcu stavebnú čiaru danú 
budovami Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a popred budovy predmetného investičného 
zámeru žiadame taktiež zachovať šírku chodníka a šírku pásu zelene medzi chodníkom a cestou, 
aká je pred TF a FEM SPU. 
V mieste vjazdov zachovať niveletu chodníka a vjazd riešiť zvýšeným priečnym prahom. 
V areáli polyfunkčného komplexu umiestniť uzamykateľnú klietku pre umiestnenie bicyklov pre 
rezidentov a pri vstupoch do budovy umiestniť voľne prístupné cyklostojany v tvare obrátené „U“, 
pre umožnenie realizovať deklarovanú percentuálnu deľbu prepravnej práce (percentuálny podiel 
jednotlivých druhov dopravy). 
Zabezpečiť napojenie komunikáciou na ulicu Dlhá pre minimalizáciu negatívnych javov zvýšenej 
intenzity dopravy na križovatku ulíc Nábrežie mládeže x Tr.A.Hlinku. 
Ing. Sitkey – Predstavený zámer by mal posúdiť a deklarovať dopravnú kapacitu jednotlivých 
križovatiek v širších dopravných vzťahoch. 
Ing. Šimko – Deklarovať dostatočnú dochádzkovú vzdialenosť k zastávkam MHD v zmysle 
príslušných TP a STN  
Uznesenie č. 58/2021 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 23.11.2021 prerokovala 
predložený návrh Polyfunkčný komplex Nitra – Chrenová a žiada zapracovať požiadavky členov 
komisie do predloženej štúdie v zmysle diskusie. 
ZA:   6  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   2 (Ing. Sitkey, Ing. Dovičovič) 
 
b) Rezidentné parkovanie –parkovacia politika v meste Nitra – správu predniesol Ing. Janček. 
Uznesenie č. 59/2021 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 23.11.2021 prerokovala 
„Rezidentné parkovanie – parkovacia politika v meste Nitra“ 
ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 
c) žiadosť SSC k odovzdaniu a prevzatiu SO – Šindolka – informáciu podal Ing. Maruniak 
Uznesenie č. 60/2021 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 23.11.2021 prerokovala a berie na 
vedomie predloženú žiadosť SSC k odovzdaniu a prevzatiu SO – Šindolka. 
ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 
Uznesenie č. 61/2021 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 23.11.2021 požaduje na každom 
zasadnutí komisie podať ústnu informáciu o predĺžení pešej zóny, Mk Hollého a Radlinského. 
ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 
 
 
V Nitre   01.12.2021 
 
             Ing. Peter Košťál, PhD.  
                                      predseda komisie pre mestskú mobilitu 
 
 
 
Zapísali sekretárky komisie: 
Zuzana Bédiová 
Ing. Eleonóra Danišová 


