
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie pre mestskú mobilitu 

zo dňa 24.05.2022 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.00 hod. 

 

Prítomní:  Ing. Košťál, PhD., Ing. Štefek, Ing. Sitkey, p. Lenčo, Ing. Šimko, Ing. Andrášik 

Prítomní online: Ing. Výboch,  

Ospravedlnení: Ing. Janček,  

Neospravedlnení: Ing.  arch. Mezei, Ing. Dovičovič, Ing. Špoták, p. Turba, 

Prizvaní: Ing. Maruniak, Ing. Matula 

 

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. Súčasný stav a pripravované investície v cyklodoprave – informačná správa 

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

˗ Žiadosť o vyjadrenie k ponuke na odkúpenie pozemku parc. č. 2453/22 v k.ú. 

Chrenová 

 

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. 22/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 24.05.2022 prerokovala 

plnenie uznesení a berie ho na vedomie. 

ZA:   7  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“. K plneniu uznesenia sa vyjadril Ing. 

Maruniak –  Odbor dopravy spracoval návrh TDZ rozšírenia regulácie parkovania v zmysle 

VZN 8/2014 v znení dodatkov 1-7, ktorým sa zavedie regulácia statickej dopravy na uliciach, 

na ktorých ešte nie aplikovaná. Uvedený návrh bude následne predložený na KDI. 

 

Uznesenie č. 23/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 24.05.2022 prerokovala 

plnenie uznesení 59/2021 „Rezidentné parkovanie  - parkovacie politika v meste Nitra“ 

a berie ju na vedomie. 

ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

K bodu č. 3 

Súčasný stav a pripravované investície v cyklodoprave. Informatívnu správu predniesol Ing. 

Matula. 

Ing. Andrášik – zaujíma ma bod 4 – „Cyklotrasa – prepoj Krškany“ – kedy je perspektíva 

realizovateľnosti? 

Ing. Matula – beží inžiniering, majetko-právne vysporiadanie pozemkov, následne bude 

prebiehať stavebné konanie, potom schválenie financií (z plánu obnovy). 

Ing. Sitkey – nedá sa zapracovať do zmlúv, aby mohli byť dokumentácie prístupné 

k nahliadnutiu (autorské práva to neumožňujú) napr. na komisii? 



Ing. Matula – nakoľko je komisia neverejná, projekty môžu byť poskytnuté k nahliadnutiu, 

ale vzhľadom na prebiehajúce konanie PD je potrebné zachovať príslušné opatrenia. 

Ing. Košťál, PhD. - Na najbližšiu komisiu sa predložia PD „Cyklotrasa – prepoj Krškany“      

a „Cyklotrasa Univ. Most – Štúrova“. 

 

Uznesenie č. 24/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 24.05.2022 prerokovala 

informatívnu správu „Súčasný stav a pripravované investície v cyklodoprave“ a berie ju na 

vedomie. 

ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

K bodu č. 4 

A/ Žiadosť o vyjadrenie k ponuke na odkúpenie pozemku parc. č. 2453/22 v k.ú. Chrenová – 

žiadosť predložil Odbor majetku MsÚ v Nitre. 

Ing. Štefek – Pod Malý južný obchvat sme nemali vysporiadanie pozemkov. Bude tam 

záchytné parkovisko? Súvisí to aj s mimoúrovňovou križovatkou? 

 

Uznesenie č. 25/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 19.04.2022 prerokovala 

„Žiadosť o vyjadrenie k ponuke na odkúpenie pozemku parc. č. 2453/22 v k.ú. Chrenová“ 

a súčasnosti neodporúča odkúpenie pozemkov z dôvodu nepresnej špecifikácie budúcej 

stavby záchytného parkoviska pre Agrokomplex.  

ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

B/ p. Lenčo – na Dlhej ulici 60-62 prebiehajú dielčie opravy – navrhovali sne rozšírenie 

chodníka na kolmé státie (pôvodne bolo pozdĺžne). Kde to zastalo? 

Ign. Košťál – Komunikoval som so strediskom mestských služieb (p. Koprdom), kde mal 

presne vymedzené práce v daných lokalitách. Parkovacie miesta v danej lokalite neboli 

predmetom rekonštrukcie (i keď požiadavka z VMČ.č.7 je min. 3 roky v zadaní na parkovacie 

miesta. Pracuje sa nekoncepčne). 

 

 

V Nitre   27.05.2022 

 

 

 

             Ing. Peter Košťál, PhD. 

                                    predseda komisie pre mestskú mobilitu 

Zapísali sekretárky komisie: 

Ing. Eleonóra Danišová 


