
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre mestskú mobilitu 

zo dňa 11.01.2023 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 15.30 hod. 
 

Prítomní: Ing. Sitkey, Ing. Štefek, Ing. arch. Mezei, Ing. Košťál, PhD., Ing.Gut  
Prizvaný:     Ing. Maruniak 
 
Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 
2. Voľba členov Komisie pre mestskú mobilitu 
3. Plán  zasadnutia Komisie pre mestskú mobilitu na I. polrok 2023 
4. Rôzne (podnety od členov komisie, útvarov Mesta a iné) 

       
K bodu č. 1 
Komisiu otvoril Ing. Sitkey, predseda komisie pre mestskú mobilitu, privítal prítomných 
členov a oboznámil ich s programom komisie. Program bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu č. 2 
Voľba členov Komisie pre mestskú mobilitu z radov občanov. 
Do komisie bolo predložených 7 žiadostí a boli zvolení 4 členovia. 
Uznesenie č. 1/2023 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 11.01.2023 prerokovala 
„Návrh členov Komisie pre mestskú mobilitu“ a  mestskému zastupiteľstvu odporúča 
nasledovných štyroch členov: 

- Ing. Vlastimil Musil 
- Ing. František Dolnák 
- Bc. MBA Márk Varga 
- Ing. Radovan Slávik, PhD. 

Náhradníkmi za uvedených členov boli v nasledovnom poradí určení: 
Ing. arch. Lívia Dulíková; Ing. Jozef Čuboň a Mgr. Dana Lieskovská, PhD.  
 
ZA:   5  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 
K bodu č. 3 
Predseda komisie Ing. Sitkey predniesol „Plán zasadnutia Komisie pre mestskú mobilitu na I. 
polrok 2023“. K návrhu uviedol, že k rezidentskému parkovaniu bude vzhľadom na 
závažnosť témy zvolaná mimoriadna komisia. 
Uznesenie č. 2/2023 
Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 11.01.2023 prerokovala 
„Plán zasadnutia Komisie pre mestskú mobilitu na I. polrok 2023“  a súhlasí s predloženým 
plánom bez pripomienok. 
ZA:   5  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 
 
K bodu č. 4 
Na základe požiadavky investora stavby „Obytná zóna Pod Borinou“ jeho zástupcovia 
prezentovali návrh organizácie dopravného napojenia predmetnej stavby.  
Na základe prezentácie komisia odporučila do návrhu zapracovať nasledovné pripomienky : 

- samostatne naprojektovať PD cyklotrasy v trase od križovatky Dolnočermánska - 
Hviezdoslavova po okružnú križovatku Hollého – Hviezdoslavova - Železničiarska, 
Hanulova ( zo strany investora zabezpečiť potrebné povolenia pre ÚR a SP), 



- posunúť súčasnú autobusovú zastávku v smere od okružnej križovatky k ul. 
Braneckého a doplniť dopravný tieň, ktorý oddelí AZ od pripojovacieho pruhu, 

- definovať a navrhnúť plochy pre zásobovanie polyfunkčných objektov, na 
komunikácii k zásobovaniu upraviť polomery, 

- zabezpečiť bezbariérový prístup, 
- preveriť dĺžku zastávok MHD vzhľadom na očakávaný zvýšený dopyt po službách 

MHD vo vzťahu k novej výstavbe, 
- zosúladiť PD s projektom BUS pruh Kavcova (Hviezdoslavova) a PD Reorganizácia 

ulice Hollého. 
- zrušiť napojenie rodinného domu na Hviezdoslavovu, RD napojiť cez účelovú cestu. 
- zvážiť úpravu  ramena na Hollého ulici, tak aby spojovacia vetva bola napojená cez 

odbočovací pruh tzn. na železničnom nadjazde a následne zvážiť úpravu organizácie 
dopravy na Hollého ulici,  

- doplniť napojenie súčasných cyklotrás, 
- zapracovať pripomienky, ktoré dala komisia k projektu na Kavcovej ulici, 
- upraviť nesprávne pomenovanie cesty Železničiarska na cestu Hviezdoslavova, 
- pre lepšiu čitateľnosť farebne odlíšiť návrh organizácie dopravy v rámci úpravy 

okružnej križovatky, 
- zmeniť názvoslovia – „spevnené plochy“. 

 
Zároveň komisia požaduje, aby ku kolaudácii bola fyzicky zrealizovaná úprava okružnej 
križovatky Hollého – Hviezdoslavova – Železničiarska - Hanulova  v zmysle predloženej 
PD.  

 
Na najbližšiu komisiu investor predloží situáciu organizácie dopravy so zapracovanými 
pripomienkami komisie a stručnú  technickú správu. Materiál bude pred rokovaním komisie 
predložený v elektronickej forme sekretárkam komisie a na rokovanie bude členom komisie 
situácia vytlačená v počte 11 kusovo vo formáte  A3 plus technická  správa. Následne bude 
návrh prerokovaný ah za účasti členov komisie z radov odborníkov. 
 
 
V Nitre   12.01.2023 
 
 
            Ing. Andrej Sitkey  
         predseda komisie pre mestskú mobilitu 
        
 
 
 
Zapísali sekretárky komisie: 
Zuzana Bédiová 
Ing. Eleonóra Danišová 


