
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie pre mestskú mobilitu 

zo dňa 08.11.2022 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.00 hod. 

 

Prítomní: Ing. Košťál, PhD., Ing. Sitkey, Ing. Šimko, Ing. Andrášik, Ing. Špoták, Ing.  

 Janček, Ing. Výboch       

Ospravedlnení:  Ing. Dovičovič, p. Lenčo, Ing.arch.Mezei, p. Turba, Ing. Štefek 

Neospravedlnení:  - 

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) 

    -  zámer „POLY NITRA“ 

    -  vyhodnotenie prevádzky MHD, PDO, informatívna správa 

    -  vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily 

    -  žiadosť o vyjadrenie k petícii 

    -  sťažnosť obyvateľov Fándlyho ulice 

    -  návrh rozpočtu OD na rok 2023   

 

       

K bodu č. 1 

Komisiu otvoril Ing. Košťál, PhD., predseda komisie pre mestskú mobilitu, privítal 

prítomných hostí, predniesol program dnešnej komisie s tým, že Odbor investičnej výstavby a 

rozvoja na poslednú chvíľu predložil na komisiu žiadosť o vyjadrenie „cyklotrasa Vodná – 

Zelokvet“ návrh na zámeny pozemku pre potreby realizácie stavby“ a žiada ho zaradiť do 

programu dnešnej komisie ako prvý bod v Rôznom. Program aj s uvedenou zmenou bol 

jednohlasne schválený. 

 

K bodu č. 2 

Plnenie uznesení. Uznesenia zostávajú v platnosti a komisia berie na vedomie. 

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

projektové dokumentácie ohľadne parkovísk sa dali na firmu Lemus na opečiatkovanie 

a prepočítanie a na dodanie cenovej ponuky (upraviť dodatkové tabuľky aby boli jednotné). 

Ing. Košťál – požadujem zaslať do mailu všetky lokality. 

 

Uznesenie č. 36/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 08.11.2022 prerokovala 

„Uznesenie č. 59/2021 „Rezidentné parkovanie – parkovacia politika v meste Nitra“ a žiada 

Odbor dopravy o zaslanie materiálov do úložiska. 

ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0   

 

K bodu č. 3 

A/ Žiadosť o vyjadrenie „Cyklotrasa Vodná – Zelokvet v Nitre“ návrh zámeny pozemku pre 

potreby realizácie stavby – žiadosť bola podaná Odborom investičnej výstavby a rozvoja. 

Ing. Maruniak – posúva sa priechod vľavo, dopĺňa sa tam ostrovček a verejné osvetlenie 



Ing. Výboch – chceli sme zachovať jestvujúci priechod, ale je tam ochranné pásmo plynu, 

ktoré musíme zachovať. Tak sme museli celý priechod posunúť o 5 m vľavo a dostali sme sa 

do pozemku vo vlastníctve nejakej firmy. 

 

Uznesenie č. 37/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 08.11.2022 prerokovala 

žiadosť Odboru investičnej výstavby a rozvoja „Žiadosť o vyjadrenie – Cyklotrasa Vodná – 

Zelokvet v Nitre – návrh zámeny pozemku pre potreby realizácie stavby“ a materiál bude 

prerokovaný na ďalšej komisii. 

ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

B/ zámer „POLY NITRA“ – predmetný zámer predložili a prezentovali zástupcovia 

spoločnosti – výstavba zdravotníckeho zariadenia + 22 bytov, vo vnútri budovy bude 

parkovanie pre 44 áut. Bude vykonaná revitalizácia cesty – chodník na ľavej a pravej strane. 

Ing. Košťál – BUS pruh – máte to odkomunikované s dopravcom? 

Zástupcovia firmy – zatiaľ nie, ale ak nám dajú nejaké podmienky, nemáme problém to urobiť 

podľa ich požiadaviek. 

Ing. Sitkey – parkovacie miesta sú k bytu. Nevyjadrujeme sa k štúdii, ale k projektovej 

dokumentácii. Nevidím tu zastávku. 

Zástupcovia firmy – mení sa len teleso zastávky 

Ing. Sitkey – je tam zapracovaná aj cyklotrasa? 

Ing. Janček – nie je. 

Zástupcovia firmy – je to len štúdia, odkupujeme pozemok, aby sme mohli ísť do územného 

konania. 

Uznesenie č. 38/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 08.11.2022 prerokovala 

„Zámer POLY NITRA“ a žiada o zapracovanie pripomienok v zmysle diskusie: 

- dopravno kapacitné posúdenie, 

- doriešiť zadnú časť Kavcovej ulice tak, aby spĺňala podmienky na obojsmernú 

premávku, 

- zosúladenie projektovej dokumentácie s cyklotrasou 

- vyústenie Hviezdoslavej ulice na Kavcovu stavebným prahom, 

- vo vyššom stupni PD bude predložená na ďalšie prerokovanie  

ZA:   6  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   1 (Ing.Výboch) 

 

C/ vyhodnotenie prevádzky MHD, PDO, informatívna správa 

Správu predniesol Ing. Maruniak. Plán dopravnej obslužnosti bol navýšený. 

Linka č. 6 bude jazdiť pri Kaufland a na ul. Vašinova. 

Ing. Sitkey – označníky by mali byť mimo chodníka 

Ing. Šimko – väčšinou sa to dáva do zelene 

Ing. Sitkey – kedy budú vymenené prístrešky a je tam harmonogram 

Ing. Maruniak – koordinuje sa to s ÚHA – city light – odsúhlasuje sa to s policajtmi 

Uznesenie č. 39/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 08.11.2022 prerokovala 

informatívnu správu „Vyhodnotenie prevádzky MHD, PDO“ a berie ju na vedomie 

ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

D/ vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily – bola predložená žiadosť firmy GT 

a bola zaslaná na VMČ. Obdržali sme súhlasné stanovisko. 

Uznesenie č. 40/2022 



Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 08.11.2022 prerokovala 

žiadosť spoločnosti GT ohľadne nabíjacích staníc a žiada o zapracovanie pripomienok 

Odboru dopravy a predloženie do komisie mobility 

ZA:   6  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   1 (Ing.Sitkey) 

 

E/ žiadosť o vyjadrenie k petícii – ul. Zlievarenská – na mestských pozemkoch je predajňa 

stavebnín a nie je tam žiadna zmluva na prenájom 

Uznesenie č. 41/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 08.11.2022 prerokovala 

žiadosť o vyjadrenie k petícii ul. Zlievarenská a berie ju na vedomie 

ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

F/ sťažnosť obyvateľov Fándlyho ulice – prejazd zakázaný od začiatku ulice 

Ing. Maruniak – my zašleme oficiálnu žiadosť na Ministerstvo vnútra, či je aj ekvivalent DZ – 

žiadosť o usmernenie. 

Ing. Výboch – a čo tak časové obmedzenie. V sobotu je zbytočné, aby tam stáli policajti 

Uznesenie č. 42/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 08.11.2022 prerokovala 

Sťažnosť obyvateľov Fándlyho ulice a berie ju na vedomie 

ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

G/ Návrh rozpočtu Odboru dopravy na rok 2023 

Uznesenie č. 43/2022 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 08.11.2022 prerokovala 

„Návrh rozpočtu Odboru dopravy na rok 2023“ a berie ju na vedomie 

ZA:   7  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

 

 

 

V Nitre   14.11.2022 

 

            Ing. Peter Košťál, PhD.  

         predseda komisie pre mestskú mobilitu 

        

 

 

 

Zapísali sekretárky komisie: 

Zuzana Bédiová 

Ing. Eleonóra Danišová 


