
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre mestskú mobilitu 

zo dňa 22.03.2022 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.00 hod. 
 

Prítomní:  Ing. Košťál, PhD., Ing. Janček, Ing. Šimko, p. Turba, Ing. arch. Mezei, Ing. 
Štefek, Ing. Špoták 
Prítomní online:   Ing. Sitkey, Ing. Výboch, Ing. Dovičovič 
Ospravedlnení: p. Lenčo, Ing. Andrášik 
Prizvaní: Ing. Musil, Ing. Maruniak, Mgr. Duchoň, Ing. arch. Csanda, p. Fridrich 
 
Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh stanovených komisiou 

- Uznesenie č. 59/2021 – „Rezidentné parkovanie – parkovacia politika v meste Nitra“ 
      3. Správa o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2021 (oblasť mobility) 
      4. Dopravné napojenie mestskej časti Zobor, návrh opatrení – informatívna správa 
      5. Rôzne (podnety od členov komisie, útvarov mesta a iné) 
          a) BD Panoráma – koncepcia dopravného napojenia zo Štúrovej ul. v Nitre 
          b) Prezentácia pasportizácie technickej evidencie miestnych ciest 
 
K bodu č. 1 
Komisiu otvoril p, Košťál, predseda komisie pre mestskú mobilitum, privítal prítomných 
hostí, predniesol program dnešnej komisie v zmenenej forme, ktorý bol jednohlasne 
schválený. 
 
K bodu č. 3 
Správu o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2021 predniesol Mgr. Duchoň, náčelník 
Mestskej polície. Uvedený materiál už bol prerokovaný na MR a MZ a už bol aj zaslaný na 
Prezídium PZ. 
Ing. Sitkey – Ako ste na tom s technickým vybavením z objektívnej zodpovednosti. 
Mgr. Duchoň – Nemáme spätný prístup k evidencii motorových vozidiel.  
Priestupok evidujeme a potom posielame platobný rozkaz – pokuta je 78,-€. Ak sa zaplatí 2/3, 
považujeme ju celú za uhradenú.  
Právnickým osobám zasielame elektronicky – je to náročné. 
Ing. Sitkey – Ako je to s nákupom vozidla a s výberovým konaním. 
Mgr. Duchoň – Vozidlo je zakúpené, je to elektromobil. Prebehol výber softwéru. 
Ing. Maruniak – Máte prístup do systému EVO? 
Mgr. Duchoň – Nemáme ten program, neviem či to tam bude. 
 
Uznesenie č. 11/2022 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 22.03.2022 prerokovala 
„Správu o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2021“ a berie ju na vedomie. 
ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 
Komisiu doplnili p. Špoták a p. Výboh 
 
K bodu č. 5 
A/ BD Panoráma – koncepcia dopravného napojenia zo Štúrovej ulice v Nitre. 
Ing.arch. Csanda predniesol urbanistickú štúdiu. 
Ing. Mezei – Aký je časový horizont? 



Ing. arch. Csanda – Ani my nevieme časový harmonogram výstavby, teraz ideme do 
územného konania. Bezpečnostné pásmo plynu sa zníži zo 14m na 6m. 
Ing. Košťál – Zástavka sa tam neplánuje? 
Ing. arch. Csanda – Zástavka je na Kmeťovej pri cintoríne a aj na Štúrovej ul. 
Ing. Šimko – Uvažuje sa aj naďalej so zástavkou v Mlynárciach pri cintoríne? Odporúčam 
záliv oproti. 
 
Uznesenie č. 12/2022 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 22.03.2022 prerokovala „BD 
Panoráma – koncepcia dopravného napojenia zo Štúrovej ulice v Nitre“ a berieme ju na 
vedomie v zmysle zapracovaných pripomienok s tým, že komisia žiada opäť projekt predložiť 
na komisiu. 
ZA:   8  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   1 (p. Mezei) 
 
B/ Prezentácia pasportizácie technickej evidencie miestnych ciest – prezentáciu predniesol p. 
Fridrich, zástupca spoločnosti T-MAPY s.r.o.. 
Mapa bude prepojená aj s katastrom nehnuteľností, ktorý sa 2x do týždňa aktualizuje. 
Ukončenie pasportizácie má byť 01/2023. Bude to rozdelené do 13 častí. 
Ing. Sitkey – Ak investor urobí zmenu v komunikácii alebo postupne investor odovzdá cestu 
do správy mesta, či bude hodnotený stav MC/aká bude vozovka. 
p. Fridrich – Ak by zmena nastala počas projektu, tak sa zapracuje, ak až po projekte, tak to 
bude zapracovávať mesto. Okrem šírky staničenia hodnotíme aj stav vozovky. 
 
Uznesenie č. 13/2022 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 22.03.2022 prerokovala 
a berie na vedomie ústnu informáciu o stave pripravenosti pasportizácie technickej evidencie 
miestnych ciest. 
 ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   2 (Dovičovič, Výboh) 
 
Komisiu doplnil p. Štefek 
 
K bodu č. 2 
Plnenie uznesení. Do komisie bolo predložené plnenie uznesenia č. 59/2021 „Rezidentné 
parkovanie – parkovacia politika v meste Nitra“. 
Pripravujú sa projektové dokumentácie pre parkoviská v Starom meste, jedná sa cca o 200 
parkovacích miest. 
Ing. Dovičovič – Mestskému zastupiteľstvo bola predložená položka 57 660,-€ parkovacia 
politika a nie na PD 9 parkovísk. 
Ing. Maruniak – Boli vykonané prieskumy 2 lokalít: Párovce a Klokočina, chceme ísť do 
realizácie parkovísk. Máme vydané stavebné povolenie pre 6 parkovísk v rámci revitalizácie, 
3 parkoviská nie sú povolené. PD, ktoré máme v rámci revitalizácie je zastarané, nie je možné 
ho zadať do súťaže. 
Ing. Špoták – PD boli schválené v roku 2021 a presunuté. 
Ing. Košťál – Uvedené sa rieši od roku 2019. Keď to má byť rezidentné parkovanie, myslel 
som, že to bude nejaká štúdia zón s parkovacími kartami pre ľudí v daných lokalitách. 
Ing. Janček – Ten nástrel zón už v minulosti bol, ale vtedy ste hovorili, že kde ich chceme 
spraviť, keď nemáme parkoviská. 
Ing. Dovičovič –  
1. PD – parkovacia politika je projektovanie parkovísk. 
2. Návrh rozpočtových opatrení. Zastupiteľstvo – poslanci boli oklamaní. 



Ing. Štefek - Nemýľme si dojmy a pojmy, nemalo sa to schovať za PD parkovacia politika, ale 
mali byť vymenované PD Schurmannova a pod. tak ako sme to teraz dostali na komisiu, 
položkovite. 
 
Uznesenie č. 14/2022 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 22.03.2022 prerokovala 
plnenie uznesenia č. 59/2021 „Rezidentné parkovanie – parkovacia politika v meste Nitra“ 
v zmysle diskusie. 
 ZA:   6  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   1 (Ing. Sitkey) 
 
Nehlasovali p. Turba, p. Mezei, p. Štefek 
 
 
V Nitre   28.03.2022 
 
             Ing. Peter Košťál, PhD. 
                                    predseda komisie pre mestskú mobilitu 
Zapísali sekretárky komisie: 
Zuzana Bédiová 
Ing. Eleonóra Danišová 


