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

 zo dňa 20.04.2021 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.00 hod. 
 

 
Prítomní:   Ing. Sitkey, Bc. Šimko, Ing. Košťál, PhD., Mgr. Špoták, Ing. Výboch, Ing. Janček 
Online Prítomní:   Ing. arch. Mezei,  Dovičovič,  
Ospravedlnení:  p. Lenčo, Ing. Štefek, Turba, Ing. Andrášik, 
Pozvaní:   Ing. Musil, Ing. arch. Šabík,  Ing. Maruniak, Ing. Muzika, Ing. Koprda, p. Košičár 

       
 
Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh stanovených komisiou za rok 2020 

3. Informatívna správa „posunutie pešej zóny“ 

4. Informácia o stave mestských komunikácií po zimnej sezóne a postup riešenia ich opráv 

5. Systém a harmonogram ošetrovania dažďových vpustí v meste Nitra v roku 2021 

6. Vyhodnotenie zimnej údržby za obdobie 2020/2021 a návrhy pre skvalitnenie tejto činnosti 
v nasledujúcom období 

7. Rôzne (podnety od členov komisie, útvarov mesta Nitra a iné) 
A/ predloženie návrhu na rozšírenie dopravnej obsluhy na MHD Nitre – Bc. Šimko 
B/ predloženie štúdie zrealizovateľnosti rezidentného parkovania – Ing. Janček 
C/ prevádzky rýchleho občerstvenia McDONALD´S – ÚHA 
D/ obchodná galéria Kmeťova 
E/ návrh zástavby a dopravy na Šindolke - ÚHA 

 

K bodu č. 1 
 Komisiu zahájil predseda komisie p. Košťál, predniesol program komisie, ktorý bol 
jednohlasne schválený.  
 
K bodu č. 2 

Plnenie uznesení č. 18/2020; č. 20/2020 a č. 23/2020 bolo predložené, ostatné uznesenia sa 
plnia priebežne. 
Uznesenie č. 18/2021 
Komisia pre mobilitu na svojom zasadnutí konanom dňa 20.4.2021 prerokovala Kontrolu plnenia 
uznesení.  
ZA:   6    PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   1 (Janček) 
 
K bodu č. 3 
Správu o „posunutí pešej zóny“ predniesol Ing. Maruniak. Najväčším problémom je organizácia 
dopravy, posudzovanie križovatiek (riadené a neriadené). 
Ing. Sitkey – kedy sa bude robiť štúdia? 
Ing. Maruniak – apríl – máj 2021 
Ing. Špoták – predĺženie pešej zóny po Mlyny je navrhnuté z dôvodu, že do Mlynov chodí veľa ľudí 
a týmto chceme ľudí pritiahnuť na pešiu zónu. 
Ing. Sitkey – toto bude iba skľudnená zóna a nie pešia zóna a to z dôvodu, že tam budú jazdiť 
vozidlá. 
Uznesenie č. 19/2021 
Komisia pre mobilitu na svojom zasadnutí konanom dňa 20.4.2021 berie na vedomie ústnu 
informáciu o posunutí pešej zóny.  
ZA:   6    PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   1 (Mezei) 
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K bodu č. 4 
Informáciu o stave mestských komunikácií po zimnej sezóne a postup riešenia ich opráv predniesol 
Ing. Muzika. Prítomných informoval o tom, že sa nedávala vypracovať žiadna nová správa 
z dôvodu, že Odbor investičnej výstavby neurobil žiadnu investičnú akciu. 
Ing. Sitkey – koľko je vyčlenených peňazí na súvislé opravy z úveru? 
Ing. Muzika – na komunikácie neviem, my ako SMS robíme iba chodníky 
Ing. Špoták – z úveru by sa mali robiť – II.časť Hanulova, Hollého, cesty na Zobori, Radlinského, 
Župné námestie, parkoviská. 
Uznesenie č. 20/2021 
Komisia pre mobilitu na svojom zasadnutí konanom dňa 20.4.2021 prerokovala „Informáciu o stave 
mestských komunikácií po zimnej sezóne a postup riešenia ich opráv“ a berie ju na vedomie. 
ZA:   7    PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 
K bodu č. 5 
Správu „Systém a harmonogram ošetrovania dažďových vpustí v meste Nitra v roku 2021“ 
predniesol Ing. Muzika. Čisteniu a ošetrovaniu dažďových vpustí sa venujú dve posádky na dvoch 
vozidlách. Ak je nejaký problém tak sa vpuste prefukujú a ručne sa vyčistia. 
Ing. Výboch – na Mikovom dvore od roku 2013 neboli čistené dažďové vpuste. 
Ing. Muzika – preverí danú lokalitu. 
Uznesenie č. 21/2021 
Komisia pre mobilitu na svojom zasadnutí konanom dňa 20.4.2021 prerokovala „Systém 
a harmonogram ošetrovania dažďových vpustí v meste Nitra v roku 2021“ a berie ju na vedomie. 
ZA:   7    PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 
K bodu č.6 
Vyhodnotenie zimnej údržby za obdobie 2020/2021 a návrhy pre skvalitnenie tejto činnosti 
v nasledujúcom období predniesol Ing. Muzika. Do zimnej údržby nám pribudli materské škôlky. 
SMS išlo na 70 %. 
Ing. Mezei – ako je to s údržbou chodníkov? 
Ing. Muzika – keď padá sneh, vieme si objednať služby iných dodávateľov, ale keď zamrznú 
chodníky, tak sa s nimi pasuje iba SMS, nikto iný. 
Uznesenie č. 22/2021 
Komisia pre mobilitu na svojom zasadnutí konanom dňa 20.4.2021 prerokovala „Vyhodnotenie 
zimnej údržby za obdobie 2020/2021 a návrhy pre skvalitnenie tejto činnosti v nasledujúcom 
období“ a berie ju na vedomie. 
ZA:   7    PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 
K bodu č. 7 
A/ Bc. Šimko predložil návrh na rozšírenie dopravnej obsluhy na MHD Nitre. Žiada dopravne      
prehodnotiť cestnú svetelnú signalizáciu Vašinova x Chrenovská. 
Uznesenie č. 23/2021 
Komisia pre mobilitu na svojom zasadnutí konanom dňa 20.4.2021 prerokovala „Návrh na 
rozšírenie dopravnej obsluhy na MHD Nitre“ a súhlasí s takto predloženým návrhom s tým, že 
materiál bude predložený na najbližšej MR ako materiál na prerokovanie do mestského 
zastupiteľstva. Materiál predloží odbor dopravy. 
ZA:   6    PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   1 (Šimko) 
 
B/ Štúdiu zrealizovateľnosti rezidentného parkovania predložil a predniesol Ing. Janček. 
     Uvedené sa týka plnenia uznesenia č. 42/2020. Rezidentné parkovanie by sa v prvom rade  
     zavádzalo v Starom meste a robí sa projekt aj na Chrenovej.  
     V prvom rade musíme dospieť k dohode s Krajským dopravným inšpektorátom. 
     Na základe sčítania sa vytypovali lokality v Starom meste. Suma na vybudovanie parkovacích  
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     miest sa znížila, vybuduje sa cca 200 parkovacích miest. 
     Rezidentné parkovanie na Chrenovej chceme aspoň prerokovať s KDI PZ Nitra a realizácia by  
     bola v budúcom roku. 
Uznesenie č. 24/2021 
Komisia pre mobilitu na svojom zasadnutí konanom dňa 20.4.2021 prerokovala „Štúdiu 
zrealizovateľnosti rezidentného parkovania“ a berie ju na vedomie s tým, že sa vytvorí pracovná 
skupina. 
ZA:   6    PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   1 (Janček) 
 
C/ Prevádzka rýchleho občerstvenia McDONALD´S   je navrhnutá na ulici Drážovská x  
     Svätourbánska. 
     Ing. Maruniak – z dopravného hľadiska nesúhlasíme, vznikajú tam dopravné kolízie, nie je to  
     dobre naprojektované. 
Uznesenie č. 25/2021 
Komisia pre mobilitu na svojom zasadnutí konanom dňa 20.4.2021 prerokovala štúdiu „Prevádzka 
rýchleho občerstvenia McDONALD´S“,  a nesúhlasí s takto predloženým návrhom. 
ZA:  6  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   1 (Janček) 
 
D/ Obchodná galéria Kmeťova – uvedenú štúdiu predložil Ing. Maruniak. Galéria by mala byť  
     postavená oproti otočisku MHD 
Uznesenie č. 26/2021 
Komisia pre mobilitu na svojom zasadnutí konanom dňa 20.4.2021 prerokovala štúdiu „Obchodná 
galéria Kmeťova“ a súhlasí s variantom č.3 (napojením priamo do okružnej križovatky) s tým že za 
zrušenie 1 parkovacieho miesta žiadame 3 novovytvorené parkovacie miesta v danej lokalite, ktoré 
budú verejne prístupné. 
ZA:  6  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   1 (Výboch) 
 
E/ Návrh zástavby a dopravy na Šindolke  
     Ing. Šabík – územie je vytrhnuté z kontextu, je tam veľa nedostatkov. 
Uznesenie č. 27/2021 
Komisia pre mobilitu na svojom zasadnutí konanom dňa 20.4.2021 prerokovala štúdiu „Návrh 
zástavby a dopravy na Šindolke“ súhlasí s požiadavkami ÚHA a nesúhlasí s takto predloženým 
návrhom 
ZA:  7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 
 
 
 
 
V Nitre   26.04.2021 
 
 
             Ing. Peter Košťál, PhD.  
                                      predseda komisie pre mestskú mobilitu 
 
Zapísali sekretárky komisie: 
Zuzana Bédiová 
Ing. Eleonóra Danišová 


