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Návrh na uznesenie: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Informatívnu správu o stave a údržbe miestnych komunikácií 
a informatívnu správu o stave verejnej zelene v meste 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Informatívnu správu o stave  a údržbe miestnych komunikácií 
a informatívnu správu o stave verejnej zelene v meste 
podľa predloženého návrhu 
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INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE A ÚDRŽBE VEREJNEJ ZELENE V MESTE 
NITRA V ROKU 2012 

 

Údržbu verejnej zelene v meste Nitra zabezpečujeme dodávateľským spôsobom na základe  
obchodnej verejnej súťaže. 

Dodávateľské subjekty zabezpečovali nasledovné práce : 

‐ Jarné vyhrabanie trávnikov 
‐ Kosenie a hrabanie trávnikov v rozsahu 3 – 10 kosieb (v náväznosti na intenzitu 

údržby) 
‐ Čistenie verejnej zelene od nečistôt anorganického pôvodu – 1- 3 x týždenne 

(v náväznosti na intenzitu údržby) 
‐ vyhrabanie lístia - prebieha 
‐ Starostlivosť o dreviny – udržiavací a výchovný rez krov, okopávka, odburiňovanie,  

starostlivosť o zemné misy a kotvové koly udržiavací rez korún stromov, 
zabezpečenie priechodnosti chodníkov 

‐ Odstraňovanie suchých a napadnutých jedincov a nežiadúcich náletových drevín (v 
súlade so zákonom 543/2002 o ochrane prírody a krajiny) 

‐ Údržba prvkov malej architektúry – povrchová úprava a nátery lavičiek (sídelný útvar 
Chrenová), výmena piesku v určených pieskoviskách (v zmysle výsledkov 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva),dosypanie piesku (individuálne podľa 
potreby, požiadaviek obyvateľov) skyprenie a odburiňovanie pieskovísk- 1x za 14 dní 

‐ Starostlivosť o ružové záhony – odhrnutie zeme, rez ,okopávka, odburinenie,  
prihrnutie zeme 

‐ Starostlivosť o mobilné nádoby – zálievka, okopávka, odburinenie, udržiavací rez 
drevín 

‐ Starostlivosť o vegetačné otvory v spevnených plochách – odburiňovanie, zber 
nečistôt 

‐ Rezy a výruby drevín – 1.1.2012 – 3.12.2012 sme vyrúbali 391 stromov rastúcich vo 
verejnej zeleni 

 

Výkon jednotlivých prác je realizovaný formou objednávky k zmluve. Objednávateľ prác 
– Mestské služby Nitra v súlade s klimatickými podmienkami stanovujeme rozsah a termín 
dodania objednaných prác, rovnako kontrolu kvality ich výkonu.  

Výruby drevín zabezpečujeme na 85 % zamestnancami MsS vyškolenými na uvedenú 
činnosť. Zostávajúcich 15 %  výruby vykonávané v sťažených podmienkach, objednávame 
u zmluvných partnerov na základe obchodnej verejnej súťaže. 

1 m2 verejnej zelene v roku 2012 udržiavame za 0,239 € (7,20 Sk) 

 



Zmluvní partneri zabezpečujúci údržbu verejnej zelene : 

 

Lokalita  Údržbu vykonáva 

 
1.Staré mesto I, Párovce, Mlynárce Šabík Otakar 
2.Horné mesto, Okolie MsÚ, Krajský súd,Vŕšok, 
Svätoplukovo námestie, PZ, Cyrilo-Metodské 
námestie... 

Ing.Peter Šuchter 

3.Staré mesto III, Čermáň SADOSPOL Ing.Tomáš Kele 
4.Staré mesto IV (Kalvária) GandC-Ing.Salaj Ján 
5.Klokočina I, II, Diely, Párovské háje BONEZ Ing.Zenob Zeumer, ZENZE 

Solution-Ing.Zeumerová 
6.Klokočina III,  Horné a Dolné Krškany Juraj Joanidis ZASAP 
7.Chrenová I, IV STAVSAD Ing.Joanidis Juraj 
8.Chrenová II, III, Janíkovce Ing.Júlia SAtraňáková RUDBECKIA 
9.Brezový háj SEMAN – Ing.František Seman 
10.Slov.poľnoh.univerzita, Kynek, Dražovce, Zobor Ľuboš Cibula 
11.Mestský park Zelené mesto- Marek Marák 
 

Zmluvní partneri  na rezy  a výruby drevín vo verejnej zeleni  v meste Nitra : 

Dušan Cibula, Václav Snitka, Seidl,s.r.o, Ing.Peter Šuchter, Marek Marák, Pavol Tóth, Lóczi Štefan, 
ENVIRO,s.r.o. v zastúpení  Ing.Lucia Orechovská , Ing.František Seman 

Pre zabezpečenie kvalitnej údržby zelene a zdravého životného prostredia je potrebné pre 
rok 2013 navýšiť položku v rozpočte o 6 % z dôvodu nárastu prepravnej vzdialenosti 
organickej hmoty  cca  o 7 km – kompostovisko v Krškanoch. 
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INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE A ÚDRŽBE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 

 

  Dňa 15.3.2012 bola ukončená zimná údržba v súlade s operačným plánom údržby miestnych 

komunikácií.  Následne  sme  v priebehu  niekoľkých  dní  uskutočnili  monitoring  stavu  miestnych 

komunikácií po  zime. Súčasne  sme  začali  čistenie  komunikácií od posypového materiálu, ktorý bol 

počas zimy použitý. 

  Na  základe  zistených  skutočností  z monitoringu  sme  zahájili  opravu  poškodených 

komunikácií. Vzhľadom na  rozsah potrebných opráv  sme  časť  týchto prác  zadali aj dodávateľským 

firmám tak, aby sme v čo možno najkratšom čase realizovali podstatnú časť opráv. 

  V priebehu  roku  2012  zároveň  prebiehali  práce  na  budovaní  kanalizácie.  Na  základe 

schválených  rozkopávkových  povolení  sme  dohliadali  v rámci  našich  kompetencií  aj  nad  týmito 

prácami. V súčasnosti prebieha postupne obhliadka stavu prác a pripravujú sa preberacie protokoly. 

Je potrebné podľa skutkového stavu dohodnúť postup odovzdania miestnych komunikácií do zimnej 

údržby.  Ak  stav  ukončenia  prác  na  komunikáciách  po  budovaní  kanalizácie  spĺňa  podmienky 

odovzdania  do  správy,  budú  tieto  komunikácie  odovzdané  protokolárne  do  správy  Mestských 

službám. 

  V priebehu roka sme ako správca komunikácií realizovali tiež obnovu dopravného značenia na 

platených  parkoviskách  a riešili  aj  realizáciu  určitých  dopravných  zmien  v spolupráci  s oddelením 

dopravy MÚ  v Nitre a Okresným dopravným  inšpektorátom.  (Staré  letisko, Štefánikova  trieda pred 

VÚB, parkovisko Podzámska). 

Okrem bežnej údržby  komunikácií  (čistenie, opravy  výtlkov, dopravné  značenie) boli na miestnych 

komunikáciách  realizované  aj  práce  investičného  charakteru,  ktoré  má  v kompetencii  investičné 

oddelenie MÚ v Nitre. 

  V roku 2012 dosiahli výdavky na opravu chodníkov a komunikácií výšku 225 260,‐ EUR. 

Stanovisko MR: 

Mestská  rada  v Nitre prerokovala na  svojom  zasadnutí dňa 15.1.2013  Informatívnu  správu o stave 

a údržbe miestnych  komunikácií  a informatívnu  správu o stave  verejnej  zelene  v meste  a odporúča 

mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať ju na vedomie. 
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