
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre mestskú mobilitu 

zo dňa 06.09.2022 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.00 hod. 
 

Prítomní: Ing. Košťál, PhD., Ing. Sitkey, p. Lenčo, Ing. Dovičovič, Ing. Šimko, p.Turba, 
  Ing. Andrášik, Ing. Štefek, Ing. Špoták 
Ospravedlnení: Ing. arch. Mezei, Ing. Janček, Ing. Výboch 
Prizvaný: Ing. Maruniak 
 
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. Rôzne (podnety od členov komisie, útvarov Mesta a iné) 
          A/ Bytové domy na Hôrke 
          B/ Vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily 
          C/ Vyhradený pruh Kavcova 
          D/ Vyhodnotenie prevádzky MHD, PDO, informatívna správa 
          E/ Žiadosť o vyjadrenie k petícii 
          F/ Sťažnosť obyvateľov Fándlyho ulice 
          G/ Obnova miestnej cesty Špitálska - štúdia 
 
K bodu č. 1 
Komisiu otvoril p. Košťál, predseda komisie pre mestskú mobilitu, privítal prítomných 
hostí, predniesol program dnešnej komisie, ktorý bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu č. 2 
Plnenie uznesení. Do programu dnešnej komisie nebolo predložené plnenie Uznesenia č. 
59/2021 „Rezidentné parkovanie – parkovacia politika v meste Nitra“.  
Komisia žiada do najbližšej komisie predložiť písomnú informáciu plnenia uznesenia. 

 
K bodu č. 3 
G/ Obnova miestnej cesty Špitálska 
Ing. Maruniak – objednávateľom je Odbor investičnej výstavby a rozvoja, jedná sa 
o revitalizáciu Špitálskej; navrhnuté je 1 chodník zrušiť a druhý rozšíriť 
Ing. Sitkey – kto prišiel s touto iniciatívou? Aký je tam problém? 
Ing. Špoták – sú tam 2 chodníky úzke, je tam verejné osvetlenie, sú tam ťažko používateľné 
chodníky, rozhodli sme sa zrealizovať 1 široký. 
Ing. Štefek – chodníky sú frekventované a používateľné. 
Od ulice Štefánikova po Stračiu sa robí vodovod, úpravu Kasalovej aj Špitálskej. Je 
navrhnuté, aby sa spravila Špitálska, som zato, aby sa robila celá šírka. Tento rok sa už asi 
nestihne. 
Ing. Šimko – myslím si, že ani dnes nie je ten chodník bezpečný. 
 
p.Turba odišiel z rokovania komisie 16.35 hod. 
 
Uznesenie č. 31/2022 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 06.09.2022 prerokovala 
„Obnova miestnej cesty Špitálska“ a žiada o stretnutie developerov a Fakultnej nemocnice, 
v čo najkratšom čase. 



ZA:   8  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0   Z: Odbor dopravy 
 
C/ Vyhradený pruh Kavcova 
Ing. Košťál, predseda komisie predniesol petíciu z VMČ č.4 Klokočina. 
Ing. Maruniak – uvedené bolo schválené KDI PZ Nitra, bolo vydané určenie dopravného 
značenia, 
Ing. Štefek – prečo to nebolo na komisii, 
Ing. Dovičovič – prečo to nebolo na komisii a na VMČ; kto dal pokyn k tomu, aby sa to 
zrealizovalo. 
Ing. Maruniak – bolo to aj v pláne udržateľnej mobility, 
Ing. Štefek – z akej položky sa to uhradilo? 
Ing. Maruniak – z položky odboru dopravy, 
Ing. Šimko – zastávka Kavcova sa využíva, pre mňa je to len napĺňanie koncepcie. 
 
Ing. Špoták a Ing. Štefek odišli o 17.00 hod. 
 
Komisia mobility sa musela pre prerušiť z dôvodu, že nebola uznášania-schopná. 
 
 
      
V Nitre   08.09.2022 
 
             Ing. Peter Košťál, PhD. 
                                    predseda komisie pre mestskú mobilitu 
Zapísali sekretárky komisie: 
Zuzana Bédiová 
Ing. Eleonóra Danišová 


