
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie pre mestskú mobilitu 

 zo dňa 15.06.2021 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.00 hod. 

 

Prítomní:  Ing. Košťál, Ing. Sitkey, Ing. Janček, Bc. Šimko, p. Lenčo, Ing.arch.Mezei, Ing.  

                   Dovičovič  

Ospravedlnení:  Ing. Výboch, Špoták, Ing. Štefek, Ing. Andrášik 

Neospravedlnený:  p. Turba 

Prizvaní:  Ing. Musil, Ing. Maruniak, Ing. Matulík 

       

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh stanovených komisiou za rok 2021 

3. Informácia o priebehu opráv miestnych komunikácií za obdobie od 01.01.2021 do 

31.05.2021 s finančným vyčíslením 

4. Rôzne (podnety od členov komisie, útvarov mesta Nitra a iné) 

- návrh „Zmeny a doplnky č. 2 ÚP Zóny Mlynárce I. Nitra“ 

- informatívna správy o stave cyklotrás v meste Nitra 

- Golianovská – technická infraštruktúra a výstavba RD 

 

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 – uznesenia sa priebežne plnia. 

Zoznam uznesení z predchádzajúcich komisií bude doplnený a predložený do konca týždňa t.j. do 

18.06.2021.  

Uznesenie č.32/2021 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 11.05.2021 prerokovala kontrolu 

plnenia uznesení a berie ju na vedomie 

ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

K bodu č. 3 

Na rokovanie komisie bola predložená Informácia o priebehu opráv miestnych komunikácií za 

obdobie od 01.01.2021 do 31.05.2021 s finančným vyčíslením. 

Uznesenie č.33/2021 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 11.05.2021 prerokovala 

„Informáciu o priebehu opráv miestnych komunikácií za obdobie od 01.01.2021 do 31.05.2021 

s finančným vyčíslením a berie ju na vedomie 

ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

 K bodu č. 4 

A/ Návrh „Zmeny a doplnky č. 2 ÚP Zóny Mlynárce I. Nitra. 

     K prerokovaniu uvedeného materiálu sa nedostavil predkladateľ, preto bol materiál stiahnutý  

     z rokovania komisie. 

 

B/ Správu o stave cyklotrás v meste Nitra predniesol Ing. Maruniak. 

Ing. Sitkey – Chcel by som sa informovať, či môžeme vidieť nové projektové dokumentácie 

cyklotrás. 

Čo je s cyklotrasou Klokočina... 
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Ing. Maruniak – Rokujeme s KDI PZ Nitra, dali sme PD prepracovať a KDI nám to opätovne 

vrátilo naspäť. 

Cyklotrasa je naprojektovaná na strane Kauflandu. Najväčšia námietka s KDI PZ Nitra bol výjazd 

z Kauflandu – schody. 

Cyklotrasa sa nedá presunúť na druhú stranu, nakoľko je vydané územné rozhodnutie na iné 

parcely. 

Ing. Sitkey – cyklotrasa Vodná x Zelokvet 

Ing. Janček – ZsVS Nitra požaduje zvýšenie hrádze a SPP posun existujúceho priechodu 

Ing. Sitkey – cyklotrasa cez Štúrovu 

Ing. Maruniak – odbor investičnej výstavby a rozvoja robí výber zhotoviteľa na projektovú 

dokumentáciu 

Uznesenie č.34/2021 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 11.05.2021 prerokovala 

„Informatívnu správu o stave cyklotrás v meste Nitra“ a berie ju na vedomie 

 

C/ Golianovská – technická infraštruktúra a výstavba RD. K uvedenému bodu podal informáciu 

Ing. Matulík. 

Uznesenie č.35/2021 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 11.05.2021 prerokovala 

„Golianovská – technická infraštruktúra a výstavba RD“ 

a) berie ju na vedomie 

b) odporúča odboru dopravy riešiť – časť cyklotrasy bude zrušená a realizovať samostatný 

chodník, komunikáciu, cyklopruhy pre cyklistov a bezpečné vedenie cyklistov  

ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

 

 

 

V Nitre   22.06.2021 

 

 

             Ing. Peter Košťál, PhD.  

                                      predseda komisie pre mestskú mobilitu 

 

Zapísali sekretárky komisie: 

Zuzana Bédiová 

Ing. Eleonóra Danišová 


