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

 zo dňa 20.07.2021 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.00 hod. 
 
Prítomní:  Ing. Košťál, Ing. Sitkey, Mgr. Špoták, Ing.arch.Mezei, Ing. Dovičovič, p. Lenčo,            
                   Ing. Výboch, Ing. Andrášik, Ing. Janček, 
Ospravedlnení:  Ing. Štefek, p. Turba, Bc. Šimko, p. Bédiová 
Prizvaní:  Ing. Musil, Ing. Maruniak, Ing. Slávik 
 
       
Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania, 
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh stanovených komisiou, 
3. Návrh riešenia bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre chodcov na území mesta 

Nitry (balík 2). 
4. Rôzne (podnety od členov komisie, útvarov Mesta a iné) 

 Transdev – predstavenie nového dopravcu 
 Arriva – stojiská 
 parkovanie na ul. Krčméryho – ústna informácia 
 štúdia realizovateľnosti stavby I/51, I/76 Nitra – Kalná nad Hronom – Levice (Šarovce) 

www.uschovna.cz/zasilka/NAN7YLEIIA6Z49GL-Y2W 
 Informatívna správa k R8 
 Polyfunkčný objekt Drážovská – ústna informácia 

 

K bodu č. 1 
Komisiu zahájil predseda komisie Ing. Košťál a predniesol program rokovania komisie, ktorý bol 
jednohlasne schválený. 
ZA:   8  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 

K bodu č. 2 
Kontrola plnenia uznesení – uznesenia sa priebežne plnia. 
Zoznam uznesení z predchádzajúcich komisií bude doplnený do úložiska.  
Uznesenie č.36/2021 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 20.07.2021 prerokovala kontrolu 
plnenia uznesení a berie ju na vedomie 
ZA:   8  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 

K bodu č. 3 
Na rokovanie komisie bola predložená Návrh riešenia bezpečnosti cestnej premávky na 
priechodoch pre chodcov na území mesta Nitry (balík 2). Návrh predložil Ing. Slávik. 
Uznesenie č.37/2021 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 20.07.2021 prerokovala „Návrh 
riešenia bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre chodcov na území mesta Nitry (balík 2)“ 
a berie ju na vedomie a doplní návrh o priechody na komunikáciách: Cabajská, Levická, Nábrežie 
Mládeže a v Krškanoch pri MŠ. 
ZA:   9  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 

 K bodu č. 4 
A/ Transdev – predstavenie nového dopravcu 
Zástupca spoločnosti Transdev SK p. Igor Ferenczy predstavil prítomných zástupcov spoločnosti, 
ktorý nám prezentovali svoju spoločnosť. K predmetnému bodu diskutovali členovia komisie 
Ing.arch.Mezei, Ing. Sitkey, Ing. Janček, Ing. Dovičovič.   
Uznesenie č.38/2021 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 20.07.2021 berie na vedomie 
predstavenie nového dopravcu spoločnosti Transdev.  
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ZA:   9  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 

B/ Arriva – stojiská – správu predložil Ing. Janček 
Ing. Sitkey – nebolo by možné prijať nejaké VZN, ktoré by upresnilo činnosti týchto organizácií. 
Aby boli fyzicky vyznačené miesta (nie +20m alebo -20m), ale bude na to presne určená plocha. 
Legislatívne upraviť miesto zdieľaných prostriedkov a verejne ho vyznačiť. 
Uznesenie č.39/2021 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 20.07.2021 prerokovala správu 
„Arriva – stojiská“, berie ju na vedomie a odporúča do budúcej komisie predložiť pravidlá 
zdieľanej mobility, kde bude zaznačené presné umiestnenie stojiska, označenie stojiska a sankcie za 
nedodržanie pravidiel.  
ZA:   8  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 
C/ parkovanie na ul. Krčméryho . K uvedenému bodu podal informáciu Ing. Maruniak. 
Ing. Sitkey – odporučil by som zjednosmernenie. 
Uznesenie č.40/2021 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 20.07.2021 prerokovala 
parkovanie na ul. Krčméryho a odporúča odboru dopravy riešiť dopravnú situáciu v zmysle 
predloženej žiadosti. 
ZA:   8  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 
D/ štúdia realizovateľnosti stavby I/51, I/76 Nitra – Kalná nad Hronom – Levice (Šarovce). 
K uvedenému bodu podal informáciu Ing. Maruniak. 
Uznesenie č.41/2021 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 20.07.2021 prerokovala štúdiu 
realizovateľnosti stavby I/51, I/76 Nitra – Kalná nad Hronom – Levice (Šarovce) a odporúča 
trasovať preložku cesty I/51 v zmysle modrého variantu. 
ZA:   6  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   2 
 
E/ Informatívna správa k R8 – správu predložil Ing. Maruniak 
 
Miloš Dovičovič opustil komisiu mobility. 
 
Uznesenie č.42/2021 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 20.07.2021 prerokovala 
Informatívna správa k R8 a odporúča napojenie R8 v križovatke Nitra - Západ. 
ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 
F/ Polyfunkčný objekt Drážovská -  ústnu informáciu podal Ing. Slávik. 
Uznesenie č.43/2021 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 20.07.2021 prerokovala ústnu 
informáciu Polyfunkčný objekt Drážovská  a berie ju na vedomie. V prípade spracovania PD 
žiadame o opätovné predloženie PD na prerokovanie. 
ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 
 
V Nitre   26.07.2021 
 
             Ing. Peter Košťál, PhD.  
                                      predseda komisie pre mestskú mobilitu 
Zapísali sekretárky komisie: 
Zuzana Bédiová 
Ing. Eleonóra Danišová 


