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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013 - MZ zo dňa 14.03.2013 

 
K bodu:  Diskusia 

 
Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva,  dňa 02.02.2023 

 

 
I. 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
u k l a d á 
prednostovi Mestského úradu v Nitre 
- realizovať návrh postupu riešenia otáčania autobusov mestskej dopravy v Krškanoch, ktorý   
je uvedený v písomnom vyhodnotení plnenia uznesenia č. 301/2012-MZ zo dňa 15.11.2012, 
predložený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14.03.2013 
- uviesť alternatívy možného financovania realizácie (obratisko) 
                                                                                                         T: priebežne 
                                                                                                         K: MZ - k 30.06., 31.10. a   
                                                                                                                       31.12.2013     
                                                                                                                     

II. 
Plnenie:  
 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ Nitra (OIVaR) zabezpečil v zmysle 
odporučenia spoločnosti Arriva Nitra, a.s. vypracovanie projektovej dokumentácie 
k vybudovaniu obratiska autobusov MHD na Dvorčianskej ul., ktorá bola odsúhlasená SPP, 
nakoľko stavba koliduje s bezpečnostným pásmom VTL plynovodov v tejto lokalite. Keďže 
časť obratiska zasahuje na pozemok vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi (RKC), zabezpečil 
odbor majetku súhlas vlastníka s realizáciou stavby, ktorý je podkladom pre vydanie územného 
rozhodnutia. Pre účely vydania stavebného povolenia bola s RKC uzatvorená Nájomná zmluva 
č.j. 2744/2018/OM zo dňa 18.12.2017 pre stavbu obratiska a Zmluva o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena č.j. 168/2018/OM zo dňa 19.04.2018 pre stavebný objekt  SO 02 - 
Verejné osvetlenie obratiska, na základe ktorej bolo pre tento objekt vydané stavebné povolenie 
č. SP o4/2018-004-Ing.Br. zo dňa 30.05.2018, právoplatné dňa 02.07.2018. OIVaR zabezpečil 
vydanie stavebného povolenia (uvedené vyššie) ku všetkým stavebným objektom v rámci 
stavby „Obratisko cestnej verejnej osobnej dopravy Dvorčianska ul. Nitra“, a to: SO 02 Verejné 
osvetlenie obratiska, SO 03 – Ochrana VTL plynovodu a SO 05 – Prekládka VO osvetlenia 
zastávkového pruhu okrem spevnenej plochy. Pre realizáciu stavebných objektov SO 01 - 
Spevnené plochy obratisko a SO 04-Spevnené plochy zastávkového pruhu  bolo vydané Stav. 
povolenie špeciálneho stavebného úradu Mesta Nitra pod číslom OD-14501/2020-003-Ing.Dá 
zo dňa 11.02.2021. Realizačné rozpočtové náklady z PD Obratisko cestnej verejnej osobnej 
dopravy Dvorčanská ul. boli pri predložení PD vo výške: 158 032,11€. Následne sa realizovala 
aktualizácia rozpočtu, kde sa pred podaním ŽoNFP cena realizácie navýšila na 182 115,67 €. 

Mesto Nitra sa s predmetným projektom zapojilo do výzvy IROP-PO7-SC71-2021-77 
na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom 
vyhlásenej dňa 6.10.2021. Dňa 10.8.2022 bolo na Mesto Nitra doručené rozhodnutie 
o schválení projektu Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica – Nitra s celkovými 
oprávnenými výdavkami vo výške 182 115,67 €, kde NFP je vo výške 173 009,89 €.  



Prebieha aktualizácia rozpočtu z potreby PHZ nie staršej ako 6 mesiacov k vyhláseniu 
verejného obstarávania na zhotoviteľa a kontrola podkladov a vyjadrení dotknutých orgánov  
k uvedenej stavbe. V rámci kontroly boli zistené  nové skutočnosti. V období od vydania 
stavebného povolenia Západoslovenská distribučná , a.s. realizovala v lokalite stavby pokládku 
podzemného 22kV káblové vedenia. Z uvedeného vyplynula pre mesto nová povinnosť -
dodržať ochranné pásmo podzemného 22kV káblového vedenia, čo súčasný projekt stavby 
nespĺňa.  
Na základe toho, OVaR zabezpečil vytýčenie vedenia 22kV kábla a  geodetické zameranie, 
ďalej rieši s projektantom stavby dodržanie podmienky stanovenej Západoslovenskou 
distribučnou, a.s.. Bude potrebná úprava projektovej dokumentácie, nakoľko verejné 
osvetlenie, ktoré je navrhnuté ako súčasť projektu, je v rozpore s podmienkou 
Západoslovenskej distribučnej, a.s.. Po úprave projektovej dokumentácie, bude nutné opätovne 
požiadať o vydanie nového stavebného povolenia. 
 
 
Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti. 
 
Spracoval:                                                                              _____________________ 
Ing. Vladimír Matula                                                                   Mgr. Martin Horák 
vedúci OVaR                                                                            prednosta MsÚ v Nitre 
Ing. Milan Bartoš 
 
 
V Nitre, dňa 18.01.2023                                                                                          


