
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie pre mestskú mobilitu 

 zo dňa 25.01.2022 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.00 hod. 

 

Prítomní: Ing. Košťál, PhD.,  Ing. Dovičovič, Mgr. Špoták, Ing. Štefek, p. Turba, Ing. Janček 

Ospravedlnení: p.Lenčo, Ing. Šimko, Ing.arch. Mezei 

Prítomní online: Ing. Andrášik, Ing. Sitkey, Ing. Výboch 

Prizvaní:  Ing. Maruniak, Ing. Musil 

       

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania, 

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh stanovených komisiou, 

3. Zmena organizácie dopravy na MK Hollého – informačná správa 

4. Preferencie MHD v meste Nitra, pripravovaný zámer úpravy CSS – informačná správa 

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

a) Obstarávanie novej územnoplánovacej dokumentácie Nitrianskeho kraja 

 

K bodu č. 1 

Komisiu zahájil predseda komisie p. Košťál a predniesol program rokovania komisie, ktorý bol 

jednohlasne schválený. 

ZA:  9  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

K bodu č. 2 

Plnenie uznesení začne až budúcou komisiou, vzhľadom k tomu, že je začiatok roka 2022. 

 

K bodu č. 3 

Zmena organizácie dopravy na MK Hollého – správu predniesol Ing. Maruniak. 

Ing. Štefek – chodník na strane Mikáda zostane? 

Ing. Maruniak – miesto chodníka bude iba úzka lávka. 

Ing. Sitkey – na Mestskom úrade bolo k uvedenému rokovanie, ktorého som sa zúčastnil. 

V projektovej dokumentácii malo byť aj kapacitné posúdenie. Máme iba kapacitné posúdenie, ktoré 

sa robilo v súvislosti s bytovou výstavbou a z toho vyplynulo, že križovatka je nevyhovujúca. Prečo 

neboli urobené opatrenia na tejto križovatke, aby sa skapacitnila. 

Zrušenie chodníka sa mi zdá nelogické. 

Nepáči sa mi, že budú zriadené priechody cez 3 jazdné pruhy bez ostrovčeka. 

Ing. Špoták – nemôžeme meniť zadanie, je to v štádiu riešenia projektovej dokumentácie. 

Ing. Maruniak – dopravno-kapacitné posúdenie dávame vypracovať iba vtedy, ak sa robí nová 

organizácia dopravy, toto je rekonštrukcia. 

Ing. Dovičovič – aké sú predpokladané náklady tejto zmeny organizácie dopravy? 

Ing. Maruniak – nie sú ešte vyčíslené. 

Ing. Musil – prepoj Svetlá x Braneckého (Rolfesova baňa) – tam by som dopravu neviedol, 

odporučil by som skľudnenú dopravu. Riešil by som križovatku Braneckého x Štúrova. 

Uznesenie č. 1/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 25.01.2022 prerokovala 

Informačnú správu o zmene organizácie dopravy na MK Hollého, súhlasí s takto predloženou 

žiadosťou za podmienky dodania kapacitného posúdenia križovatiek Štúrova – Hollého 

a Hviezdoslavova – Hanulova - Hollého 

ZA:   6  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   3 (Ing. Sitkey, Ing. Výboch, Ing. Špoták) 
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K bodu č. 4 

Preferencie MHD v meste Nitra, pripravovaný zámer úpravy CSS – informáciu k uvedenému podal 

Ing. Maruniak. Z uvedeného zámeru sa vypustili križovatky súkromných spoločností (Mobelix, 

Tesco). 

Ing. Košťál – Aký je dátum podania žiadosti? 

Ing. Maruniak – Musím zistiť.  

Mesto na uvedené úpravy môže žiadať 3 milióny eur, spoluúčasť mesta je 5%. Mali by sme prejsť 

z indukčných slučiek na magnodetektory, nové radiče by mali byť na letkový systém. 

Ing. Sitkey – Nevidel som tam zapracovanú CSS Staničná x Rázusova. 

Ing. Maruniak – Museli sme žiadať iba nato, čo je už zrealizované, nie na nové. 

Ing. Sitkey – cyklotrasa Štúrova 

Ing. Maruniak – na uvedené by malo byť samostatná žiadosť 

Ing. Sitkey – čo potom, ak tú výzvu nedostaneme? 

Ing. Maruniak – obnovu sme dávali všade aj do cyklotrás a buď to vyjde alebo nie. 

Ing. Štefek  - jedná sa o úpravu CSS, ide o preferencie dopravy. Podali sa 2 projekty. 

Uznesenie č. 2/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 25.01.2022 prerokovala 

Informačnú správu o preferenciách MHD v meste Nitra, pripravovaný zámer úpravy CSS a berie ju 

na vedomie. 

ZA:   9  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

K bodu č. 5 

A/ Obstarávanie novej územnoplánovacej dokumentácie Nitrianskeho kraja 

Nitriansky samosprávny kraj tvorí nový územný plán regiónu a bol predložený aj na Útvar hlavného 

architekta. K uvedenému boli zo strany ÚHA dané pripomienky, ktoré treba zaslať na NSK do 

31.01.2022.  

Uznesenie č. 3/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 25.01.2022 prerokovala obstaranie 

územnoplánovacej dokumentácie Nitrianskeho samosprávneho kraja, berie ju na vedomie s tým, že 

doplňujúce návrhy sa zašlú na e-mail Ing. Maruniakovi do štvrtku 27.01.2022 do 12.00 hod. 

ZA:   8  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

B/ Ing. Maruniak podal informáciu a predstavil projekt pre územné konanie „okružná križovatka 

a polyfunkčný objekt“, ktorý obsahuje prestavbu ciest križovatka Rastislavova – Hlohovecká od 

spoločnosti City Tax group s.r.o.. 

Uznesenie č. 4/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 25.01.2022 prerokovala projekt 

pre územné konanie „okružná križovatka a polyfunkčný objekt“, ktorý obsahuje prestavbu ciest 

križovatka Rastislavova – Hlohovecká a berie ho na vedomie. 

ZA:   8  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

C/ p. Turba – zmena grafikonu nového dopravcu – prednesie po príprave podkladov na komisii. 

 

 

V Nitre   31.01.2022 

 

             Ing. Peter Košťál, PhD.  

                                      predseda komisie pre mestskú mobilitu 

 

Zapísali sekretárky komisie: 

Zuzana Bédiová 

Ing. Eleonóra Danišová 


