
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie pre mestskú mobilitu 

zo dňa 19.04.2022 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.00 hod. 

 

Prítomní:  Ing. Košťál, PhD., Ing. Janček,  Ing.  arch. Mezei, Ing. Štefek, Ing. Sitkey, p. 

Lenčo 

Prítomní online: Ing. Výboch, Ing. Dovičovič, Ing. Špoták 

Ospravedlnení: p. Turba, Ing. Šimko, Ing. Andrášik 

Prizvaní: Ing. Musil, Ing. Maruniak, Ing. Muzika, Ing. Koprda 

 

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. Dopravné napojenie mestskej časti Zobor, návrh opatrení – informatívna správa 

      4. Vyhodnotenie zimnej údržby za obdobie 2021/2022 a návrhy na zlepšenie 

      5. Zdieľaná mobilita v meste Nitra – informatívna správa 

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

 

K bodu č. 1 

Komisiu otvoril Ing. Košťál, predseda komisie pre mestskú mobilitum, privítal prítomných 

hostí, predniesol program dnešnej komisie, ktorý bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 15/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 19.04.2022 prerokovala 

plnenie uznesení a berie ho na vedomie. 

ZA:   8  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

K bodu č. 2 

Plnenie uznesení. Do komisie bolo predložené plnenie uznesenia č. 59/2021 „Rezidentné 

parkovanie – parkovacia politika v meste Nitra“. Uznesenie predniesol Ing. Janček. 

Ing. Mezei – Chcel by som vedieť, iba orientačne, kedy sa so spracuje?  

Ing. Maruniak – Pripomienkuje sa to. 

Pri vyhodnotení ponúk sa zistilo, že nebola splnená 1 podmienka, ktorá sa nedá dožiadať, ale 

musí sa ísť nanovo. Nebol doklad o tom, že prihlásený robil takú zákazku.  

Zajtra t.j. 20.04.2022 je dohodnutý termín, že to pôjde znovu do výzvy elektronicky. 

Ing. Mezei – Aké sú časové relácie? 

Ing. Maruniak – 6 týždňov 

Ing. Sitkey – A to ešte pôjde na schválenie? 

Ing. Maruniak – Áno. 

Ing. Sitkey – Čo parkovacie automaty? 

Ing. Janček – Mali sme stretnutie, boli vznesené pripomienky. 

 Ul. Vuruma je na KDI PZ Nitra, Štúrova 14 – 16 sa rieši. 

 

Uznesenie č. 16/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 19.04.2022 prerokovala 

plnenie uznesenia č. 59/2021 „Rezidentné parkovanie – parkovacia politika v meste Nitra“ 

a berie ju na vedomie. 

ZA:   9  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0  

 



K bodu č. 3 

Dopravné napojenie mestskej časti Zobor, návrh opatrení. Sprčáva predniesol Ing. Maruniak. 

Tento piatok t.j. 22.04.2022 je stretnutie s vlastníkmi pozemkov – prepoj Šindolka x 

Zlatomoravecká 

 

Uznesenie č. 17/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 19.04.2022 prerokovala 

„Dopravné napojenie mestskej časti Zobor, návrh opatrení“ a berie ho na vedomie. 

ZA:   8  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   1 (Výboch) 

 

K bodu č. 4 

Vyhodnotenie zimnej údržby za obdobie 2021/2022 a návrhy na zlepšenie. 

Uvedený materiál bol predložený na rokovanie komisie Strediskom mestských služieb, 

predkladateľ materiálu sa z rokovania komisie ospravedlnil, predniesol ho predseda p. Košťál. 

 

Uznesenie č. 18/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 19.04.2022 prerokovala 

„Vyhodnotenie zimnej údržby za obdobie 2021/2022 a návrhy na zlepšenie“ a berie ju na 

vedomie. 

ZA:   9  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

K bodu č. 5 

Zdieľaná mobilita v mesta Nitra. Správu predniesol Ing. Janček. 

Ing. Dovičovič – Aký je vzťah medzi Mestom a prevádzkovateľom kolobežiek? 

Ing. Maruniak – Nijaký. Ak kolobežky sú prekážkou na ceste, treba to dať odstraňovať 

správcovi. 

Ing. Dovičovič – Kolobežky sú pohádzané krížom krážom po cestách, chodníkoch. 

Ing. Janček – Dať príkaz Stredisku mestských služieb na odstránenie prekážky na ceste 

a nahlásiť to aj Mestskej polícii. 

Ing. Mezei – V iných mestách sa to nejako reguluje? 

Ing. Maruniak  - Nie, je to celoslovenský problém. 

Ing. Sitkey – Je to virtuálna firma, ktorá tu má jedného zamestnanca, ktorý zbiera kolobežky. 

Zriadili ste miesta - stanovištia na odkladanie kolobežiek? 

Ing. Janček – Virtuálne miesta sú určené. 

Ing. Sitkey – A prečo nie sú tam tie kolobežky uložené? Keď ich tam ľudia neuložia, prečo sa 

nepokutujú? Treba to posunúť na vedenie mesta, nech sa to dostane do zákona. 

 

Uznesenie č. 19/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 19.04.2022 prerokovala 

„Zdieľaná mobilita v meste Nitra“ a: 

a) odporúča primátorovi mesta Nitra, aby rokoval s ministerstvom dopravy 

s požiadavkou o úpravu legislatívy v oblasti podnikania zdieľanej mikromobility, 

b) žiadame zvolať pracovné stretnutie so spoločnosťou BOLT na komisiu mobility za 

účasti vedenia mesta 

ZA:   8  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

K bodu č. 6 

A/ Projektová dokumentácia – regulácia statickej dopravy na Chrenovej. 

     K uvedenému máme súhlasné stanovisko so SSC, teraz je to zaslané na KDI PZ Nitra na  

     Odsúhlasenie – uvedenú informáciu podal Ing. Maruniak. 



Uznesenie č. 20/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 19.04.2022 prerokovala 

„Ústnu informáciu – regulácia statickej dopravy na Chrenovej“ a berie ju na vedomie. 

ZA:   8  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

B/ Cyklobus C35 – úprava grafikonu. Správu predniesol Ing. Janček. 

 

Uznesenie č. 21/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 19.04.2022 prerokovala 

informáciu „Cyklobus C35 – úprava grafikonu“a berie ju na vedomie. 

ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

C/ Ing. Sitkey – v roku 2017 bola požiadavka na riešenie priechodu pre chodcov pri      

Kauflande. Mal sa doriešiť bezbariérový prístup. Bolo to dohodnuté na pracovnom      

stretnutí, mala sa spracovať projektová dokumentácia a zatiaľ nič nemáme. 

 

 

 

V Nitre   26.04.2022 

 

             Ing. Peter Košťál, PhD. 

                                    predseda komisie pre mestskú mobilitu 

Zapísali sekretárky komisie: 

Zuzana Bédiová 

Ing. Eleonóra Danišová 


