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Z á p i s n i c a

zo 6. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre

Dátum a miesto konania:   Nitra, 09. 04. 2015
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:                   pp. Peter Košťál, Daniel Hecht, Jozef Marko, Martin Nemky

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií

3. Informatívna správa o náplni činnosti útvarov a odborov Mestského úradu v Nitre 
a organizácií Mesta Nitry      mat. č. 115/2015

4. Návrh na uznesenie

5. Záver

1. Otvorenie

Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý 
privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že na rokovaní je podľa prezenčnej listiny 
prítomných 23 poslancov, to znamená, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2. Voľba pracovných komisií

predseda návrhovej komisie: p. Miloslav Hatala
členovia návrhovej komisie: pp. Jozef Hasilla, Peter Oremus, Ľuboš Török, Štefan Klačko

Hlasovanie č. 2  (o návrhu na zloženie návrhovej komisie)
prezentácia - 23
za - 23
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

primátor – predkladám návrh na voľbu poslanca povereného viesť zasadnutie MZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na túto funkciu 
navrhujem poslanca mestského zastupiteľstva  p. Jána Vanča.

Hlasovanie č. 3 (o návrhu, aby povereným poslancom viesť 6. zasadnutie (mimoriadneho) 
MZ v prípadoch uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. Ján Vančo)
prezentácia -  22
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za – 22
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

primátor – program dnešného mimoriadneho MZ je uvedený v pozvánke, ktorú ste obdržali 
v písomnej podobe. Materiál č. 115/2015, ktorý bude predmetom dnešného rokovania Vám 
bol doručený na 4. zasadnutie MMZ.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o mimoriadne zasadnutie MZ, do programu dnešného 
rokovania neboli zaradené body Interpelácie a Diskusia.  

Hlasovanie č. 4 (o návrhu programu ako celku)
prezentácia - 24
za - 24
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov p. Miroslava Tvrdoňa 
a p. Miroslava Guta. 

3. Informatívna správa o náplni činnosti útvarov a odborov Mestského úradu v Nitre 
a organizácií Mesta Nitry      mat. č. 115/2015

primátor – na 4. zasadnutí ste boli oboznámení s náplňou činností jednotlivých útvarov 
a odborov MsÚ ako sú uvedené v materiáli č. 115/2015 „Informatívna správa o náplni 
činnosti útvarov a odborov MsÚ v Nitre a organizácií Mesta Nitry“ s výnimkou odboru 
stavebného poriadku. 
Žiadam preto ved. odboru stavebného poriadku Ing. Máriu Jančovičovú, aby vás oboznámila 
s náplňou činnosti odboru, ktorý riadi. Následne bude prezentovaná činnosť organizácií 
Mestské služby a Správa zariadení sociálnych služieb. Prezentácia spol. Službyt v materiáli
nie je uvedená, dohodneme termín prezentácie ďalších našich organizácií. 

Jančovičová – stavebný úrad je prenesený výkonom št. správy, naším nadriadeným orgánom
je Okresný úrad,  odbor výstavby a bytovej politiky. Stavebný úrad vybavuje okrem mesta 
Nitra aj 12 obcí, za ktorých vypracovávame rozhodnutia, vydávame stavebné povolenia, 
kolaudačné rozhodnutia, búracie rozhodnutia, udeľujeme pokuty za priestupky, správne 
delikty. V týchto chvíľach sa pripravuje nový stavebný zákon, je problém s čiernymi 
stavbami, ktoré nie sú vydiskutované, štát nechce pustiť tie fin. prostriedky, ktoré obce 
získajú za udelené pokuty FO alebo právnickým osobám ale chcú, aby to išlo do štátnej
pokladnice. Sme všeobecným stavebným úradom na Meste Nitra, ešte sú špeciálne stavebné
úrady - doprava na ÚHA, výrub stromov, ovzdušie a voda na útvare ŽP, ďalej máme ŠFRB, 
spracovávajú sa žiadosti fyz. a právnických osôb s podporou štátu a vybavujeme všetky obce 
v okrese Nitra. 

primátor – do akej mieri sa nás dotkne nový stavebný zákon, čo sa týka obcí, ktoré sú s nami 
v spoločnom stavebnom úrade, predtým sme ich mali 19? 

Jančovičová -  postupne odchádzali, teraz má stavebný úrad mesta Nitra 12 obcí plus my a
keď sme zisťovali či chcú u nás zostať, všetci súhlasili.
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primátor – keď bude prijatý zákon, čo vieme urobiť v súčinnosti s ÚHA s odstraňovaním 
čiernych stavieb, hlavne Borovej?.

Jančovičová – keď bude prijatý zákon ako sme ho videli, čierne stavby sa musia usporiadať 
do jedného roka odo dňa účinnosti prijatia zákona, potom sa budú búrať. 

primátor – zatiaľ sme nezbúrali, zákon treba do pondelka spripomienkovať. Bol to dlhý 
proces, včítane usporiadania stavebných úradov. Verím, že tu bude nejaká norma, podľa 
ktorej sa bude dať operatívnejšie zasahovať aj v takýchto prípadoch.

Správa zariadení sociálnych služieb 

Ing. Škablová  (riaditeľka) - SZSS je prísp. org. mesta, ktorá bola zriadená na základe uzn.
MZ č. 237/2004 s účinnosťou od 1. 1. 2005 na dobu neurčitú. Uznesením č. 93/2010,
s účinnosťou od l. 7. 2010 bola zriadená samostatná prísp. org. Zariadenie pre seniorov Zobor
(ZpS Zobor), následne uzn. č. 318/2012 prišlo k zlúčeniu SZSS s organizáciou ZpS Zobor, 
pričom nástupníckou. organizáciou sa stala SZSS Baničova, ktorá začala svoju činnosť               
vo forme zlúčenej organizácie od l. l. 2013. Na základe uznesenia MZ z roku 2014 boli dané 
SZSS do prevádzky aj nebytové priestory hotela Olympia za účelom poskytovania 
stravovania seniorov v časti Chrenová a reštauračná a pohostinská činnosť. Následkom týchto 
procesov a uznesenia MZ bola schválená nová organizačná štruktúra, ktorá je rozdelená             
do 6 útvarov. 
Útvar ekonomicko-prevádzkový, útvar pobytových soc. služieb, ZpS Zobor poskytuje dve
služby – zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré má celkove 159 
lôžok, kde je 50 lôžok pre imobilných klientov a 109 lôžok pre mobilných a sebestačných
klientov. Tiež poskytujeme aj formu odľahčovacej služby určenej pre ZŤP v prípade, že majú 
svojich profes. určených opatrovateľov a táto sa môže využívať v rozsahu 30 kalendárnych
dní v roku, tzn., ak ide opatrovateľka na dovolenku,  slúži to na možnosť umiestnenia 
imobilného občana u nás na lôžku. Čo sa týka samotnej prevádzky ZpS Zobor, okrem                
24 hodinovej celoročnej služby je zabezpečovaná aj zdravotná starostlivosť, nachádza sa tam 
ambulancia praktického lekára a máme podpísané zmluvy s odb. lekármi. Na základe 
odporúčania praktického lekára sú klienti sprevádzaní do FN na odb. vyšetrenia alebo 
odporúčanú hospitalizáciu. V zariadení poskytujeme aj rehabilitačnú starostlivosť                         
po odporučení lekárom. Máme dvoch fyzioterapeutov.
Útvar terénnych soc. služieb - v priebehu roka 2014 sme zabezpečovali v domácnostiach aj 
v DOS celkom 235 občanov, z toho z domácností bolo 117 klientov. V domácnostiach                
na základe toho, aby klienti mali čo najnižšie platby si zažiadajú minimálny počet hodín,
možno l x v týždni 2 hodiny, tzn. tieto krátke úväzky nám ovplyvňujú ekonomiku a to, že 
tieto služby sa predražujú tým, že opatrovateľky sú presúvané do dvoch až troch domácností, 
aby bola využiteľnosť opatrovateliek a prechod do domácností musíme platiť, sú to naši 
kmeňoví zamestnanci. Týchto 235 občanov nám zabezpečovalo 51 opatrovateliek, toto číslo 
je podľa počtu hodín a dní pohyblivé.
Do terénnych služieb rátame aj požičiavanie pomôcok pre občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím. V Prílohe VZN je uvedené aké pomôcky, na akú dobu a za akú cenu 
požičiavame. Tento sklad je na DOS J. Kráľa. Do terénu patrí aj prepravná služba (sociálny 
taxík), ktorý je poskytovaný osobám s ŤZP. Počas pracovných dní pracujú od 7 – 15 h s tým, 
že tento taxík sa nahlási minimálne 24 h dopredu, aby dispečerka vedela túto službu 
zabezpečiť. Na túto službu slúžia dva taxíky, ktoré prepravujú ŤZP na lekárske vyšetrenia. 
Poskytovanie terénnych služieb riadi vedúca útvaru terénnej a soc. služby. Ďalším útvarom je 
útvar ambulantnej soc. služby, kde patria tri denné stacionáre - pre seniorov, stacionár               
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pre ŤZP od 18 – 31 rokov a denný stacionár pre ľudí postihnutých autizmom. Zákon 
nerozlišuje tieto typy stacionárov či je to pre seniorov alebo ŤZP. Tento komfort bol zriadený 
za účelom, aby neprišlo ku konfrontácii alebo k situáciám, že by sa občania, ktorí majú 
dôchodkový vek a sú zdraví, aby neboli s občanmi postihnutými autizmom, lebo 
opatrovateľská starostlivosť sa inde situuje ako u zdravých. Čo sa týka počtu klientov 
stacionárov, sú určené pre klientov, ktorí majú ekonomicky aktívnych príslušníkov rodiny. 
Stacionáre fungujú max. na 4 hodiny denne, klienti nemusia chodiť denne, je využívaný 
sporadicky podľa potrieb rodiny len na určitú časť dňa, lebo profesijný opatrovateľ berie 
príspevok za opatrovanie a nemôže umiestniť klienta na celý deň do stacionára. 
Do tohto portfólia patria aj denné centrá, bývalé kluby dôchodcov, ktoré sú zriadené,
súčasťou sú aj prevádzky Olympia, kde denné centrum slúži pre Chrenovú, dve denné centrá 
bežia na Baničovej pre seniorov Klokočiny a po jednotlivých mestských častiach. Tieto centrá 
sú určené na záujmovú aktivačnú činnosť seniorov, o ktorú je veľký záujem. Tieto centrá sú 
dosť využívané, ľudia majú k tomu pozitívny vzťah a sú veľmi aktívni. Toto portfólio
zabezpečujeme v rámci služieb, ktoré patria pod Mesto Nitra. Máme 194 zamestnancov, sú 
riadení jednotlivými vedúcimi na týchto troch typoch zariadenia – pobytová a ambulantná. 
K tomu patrí stravovanie, prevádzkujeme tri kuchyne na stravovanie a denne sa varí vyše tisíc 
obedov, je to aj dovoz do domácností, zo Zobora sa rozvážajú pre seniorov na Zobore              
cca do 60 domácností a záujem stále narastá. Olympia zabezpečuje stravovanie dôchodcov
v jedálni, plus ako podnikateľskú činnosť, robíme pre zamestnancov MsÚ a kapacita 
schválená hygienou kuchyne na Zobore je 350, v Olympii varíme denne 300 obedov a                 
na Baničovej 500 obedov. Jednak je to stravovanie v jedálni pre zamestnancov a rozvoz
obedov do domácností, k tomu slúži 5 vozidiel.  Do budúcnosti vidíme nutnosť vzhľadom             
na to, že záujem o stravovanie v domácnostiach alebo jedálňach neustále narastá. Na l auto 
máme obsadenosť cca 60 obedov, donáška obedov je cca 20 - 30 minút/1 klient, ku každému 
vozidlu patrí 1 šofér a l pomocníčka, čiže stravovanie je veľmi významná a citlivá služba, 
ktorú mesto poskytuje a zaznamenávame neustály nárast záujmu o túto službu. Čo sa týka 
naplnenia obložnosti na Zobore, zaznamenali sme za min. rok 100 % obložnosť, čo sa 
prejavilo, že sa štátne dotácie financií veľmi málo vracali za neobsadené lôžka. Dobudúcna      
na imobilnej časti vidím potrebu určite v priebehu niekoľkých rokov rozšíriť hlavne tú časť 
z 50 lôžok čo sú imobilní klienti, kde máme vždy l00 % obložnosť až čakaciu dobu, čo sa 
týka sebestačných 109 lôžok, tie sú postačujúce, ale bude treba zredukovať počty mobilných 
lôžok smerom presunúť k imobilným, lebo tam bude určite nárast a už teraz sú tie potreby 
naplnené až čakacou dobou. Je tam veľký záujem o bývanie, kapacity sú na l00 % využité                      
na každom úseku poskytovaných služieb. 

primátor – požiadal by som komisiu sociálnu, aby prehodnotila aj tento systém, záujem môže 
byť, ale sme limitovaní. kto má na to nárok a kde to robíme dobrovoľne. To platí aj                         
pre stravovanie dôchodcov, ktorí chodia na obedy, lebo zdvihnutím ceny z 3,30 € na 3,80 €
poklesol záujem firiem v oblasti Olympie a skrátili ste dobu prevádzky do 14.30 h, keď mala 
byť otvorená do 16.00 h.

Šmehilová – už niekoľkokrát aj na pôde MZ zaznel problém, ktorý sa tu opakuje, a to klienti, 
ktorí odoberajú alebo im je poskytovaná opatrovateľská služba v DOS, na ktoré je toto 
zariadenie určené, a to hlavne z hľadiska toho, že ide o nepomer, že máme klientov 
umiestnených v DOS a reálne odoberajú mesačne možno 2 – 3 hodiny za celý mesiac. Chcem 
upozorniť komisiu, aby riešila túto problematiku z toho dôvodu, že keď som bola 
predsedníčkou komisie, prijali sme smernicu mesta, kde boli zadefinované bodové normatívy 
z hľadiska zvýhodňovania viac odkázaných klientov na opatrovateľskú službu a                          
na poskytnutie služby  v DOS, kde sa kritériá odvíjali aj od stupňa odkázanosti. Čím vyšší 
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stupeň odkázanosti, tým viac bodov, pretože keď je niekto na to viac odkázaný, mala by byť 
preferencia dostať sa do DOS. Realita je taká, že i napriek tomu, že títo klienti sú posúdení             
na vyšší stupeň odkázanosti za čo dostanú viac bodov. V reále nastáva fakt, že stupeň hovorí 
aj o počte hodín, ktorý reálne odoberie, možno aj neprimerane kráti ako bol posúdený. Pokiaľ 
je klient posúdený pre opatrovateľskú službu na určitý počet hodín, mal by ich aj odobrať, ale 
keďže to nie je možné z hľadiska legislatívy, dávam podnet na komisiu, aby sa týmto 
problémom zaoberala a možno nastavila iné kritériá, podľa ktorých by sa určoval poradovník, 
preferencie pre DOS, lebo mám pocit, že buď je naša posudková činnosť nie úplne 
objektívna, keďže získavajú vyšší stupeň odkázanosti, a tým aj vyšší počet hodín 
opatrovateľskej služby alebo na strane klientov chcú získať čo najvyšší stupeň odkázanosti, 
aby získali čo najviac bodov a aby sa tam čo najskôr dostali. Chcem poukázať na problém, 
mala by sa tým reálne odborne zaoberať komisia, ktorá by priniesla na MZ riešenie toho, čo 
tu bolo povedané.

primátor – týka sa to nás všetkých, prijímame VZN, čo nemôže riešiť len samotná komisia, 
ale podnet z tohto musíme spracovať. Mala by k tomu smerovať aj táto diskusia, aby sme to,
čo robíme zo zákona, robili čo najefektívnejšie, a to čo robíme nadštandardne, aby sme 
zvažovali, do ktorých služieb ísť, aj čo sa týka VÚC, ktorý má tiež povinnosť zabezpečovať 
soc. služby a je tam aj určitá deľba.

Mestské služby Nitra (prísp. org.)

Ing. Borík (poverený riadením prísp. org. Mestské služby) – Mestské služby fungujú                    
na základe uzn. MZ od 1. 1.1994 ako prísp. organizácia s tým, že k l. l. 2000 bola schválená aj 
podnikateľská činnosť, ktorá je okrajovou činnosťou Mestských služieb. Mestské služby 
hospodária s rozpočtom cca. 3,3 mil. €, priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 
2014 je 102 zamestnancov. Z hlavných činností rezonuje u občanov hlavne otázka týkajúca sa 
správy mestských komunikácií, chodníkov a verejnej zelene. Okrem toho Mestské služby 
v rámci hlavnej činnosti majú problematiku, týkajúcu sa správy cintorínov, tzn. evidencia 
hrobových miest, čistenie, údržba a poriadok v rámci jednotlivých 13 cintorínov, ktoré máme 
v správe. Okrem toho máme v rámci ďalších aktivít kompostáreň, ktorú máme zahrnutú 
v rámci záhradníckeho strediska zo zdrojov EÚ vo výške 2,8 mil. €, čo predstavovalo 90 %,
10 % financovalo mesto. Kompostáreň funguje v plnej prevádzke, tzn. prijímame všetok 
materiál ako konáre, lístie, tráva a na základe spracovania ho posúvame v rámci svojich 
vlastných možností, resp. záhonov, prípadne v spolupráci s botanickou záhradou. Okrem toho 
je tu problematika týkajúca sa tržnice, verejných WC, prípadne správy budov, ktoré máme 
v správe. Dôraz by som chcel upriamiť skôr na čistenie, úpravu miestnych komunikácií
a správu verejnej zelene. Čo sa týka čistenia, správy mestských komunikácií a chodníkov, 
oprava výtlkov najviac rezonuje po zimnej údržbe. Môžem konštatovať, že do 25. 3. 2015
sme zbierali od vás podnety na výtlky. Máme spracovaný komplexný materiál k 31. 3. 2015,
ktorým chceme zaviesť systém opravy výtlkov. Na základe rozhodnutia mesta by sme chceli 
dohodnúť a predložiť návrh plánu opravy výtlkov. Nahlásených je 12 tis. m2 výtlkov v rámci 
celého mesta rozpísaných podľa MČ, niektoré sú v havarijnom stave, robíme ich ako prvé, 
následne sú kategórie až po tie najmenej nebezpečné. Je našou snahou robiť aj praskliny 
a pukliny na miestnych komunikáciách. Privítal som koordinačné stretnutie, ktoré zvolal 
primátor s predsedami VMČ, kde sme hovorili ako budeme riešiť výtlky čo sa týka Dielov, tie 
výtlky sú vyspravené, v súčasnosti sa presúvame do Starého Mesta. Môžeme povedať, že 
v rámci našich možností je rozrobených cca 200 m2 výtlkov. Minulý rok bolo Nitrianskou 



6

investičnou vysprávkovaných cca l 400 m2. Snažíme sa do toho vniesť určitý systém, na to 
potrebujeme jednotlivé MČ ako budeme ďalej postupovať. 
Ďalšia problematika je vodorovné a zvislé dopravné značenie. Je potrebné mať zmapovanú 
situáciu v meste v závislosti od bezpečnosti dopravy až po vyznačovanie parkovacích miest 
v jednotlivých vnútroblokoch a s jednotlivými VMČ. Treba dohodnúť harmonogram ako sa 
bude postupovať v priebehu celého roka. Čo sa týka financií, na výtlky máme vyčlenených 
260 tis. €, priemerná cena vyspraveného výtlku sa pohybuje medzi 30 - 40 m2, objem fin. 
prostriedkov, ktoré máme dnes alokovaných je nedostačujúci, takže sa bude musieť urobiť 
poradie z hľadiska vyspravovania výtlkov roka 2015, resp. prenos na rok 2016, čo je                      
na vašom rozhodnutí. Čo sa týka vodorovného a zvislého značenia, je tam 120 tis. €, 110 tis. €
je vodorovné a zvislé značenie, 10 tis. € na prenosné. Dnes neviem povedať, či je to 
dostačujúce množstvo peňazí. Oprave výtlkov predchádzala problematika zimnej údržby, kde 
prostredníctvom občanov bola kritika ako sme postupovali. Chcem vás informovať, že                   
po porade mesta chceme predložiť informatívnu správu o zimnej údržbe, kde ju zhodnotíme, 
koľko nás stála zimná údržba a problematika týkajúca sa návrhu kúpy nových strojov 
a mechanizmov. Priemerný vek strojov na Mestských službách je cca 12 rokov, sú                      
pod záťažou, počas 24 hodinového cyklu môže prísť aj k poruche, mali sme 4 malé sypače,               
2 veľké, častokrát sa nestíhalo. Celkové náklady na zimnú údržbu sú 286 tis. €, rozhodujúcou 
sumou boli mzdové náklady. 
Nákup strojov – chceme predložiť návrh do MZ, aké stroje by sme chceli a predpokladaná 
cena strojov bežne dostupná. Išlo by o univerzálne stroje s celoročným využitím. Vychádza to 
na 550 tis. €, bude predložená štruktúra strojov a bude na vás, ako rozhodnete. Každý 
zakúpený stroj zvýši efektívnosť jednak v rámci zimného zásahu, aj počas celého roka. Máme 
ešte na starosti čistenie dažďových vpustí, máme vyčlenenú smenu, ktorá sa venuje výlučne 
výtlkom. 
Problematika verejnej zelene – staráme sa o 263 ha plôch – čistenie, hrabanie, kosenie a iné 
aktivity, ktoré s tým súvisia. Pripravujú sa koncesné zmluvy s dodávateľmi, bude na vedení 
mesta čo sa týka možnej spolupráce s jednotlivými dodávateľmi, v priebehu týždňa sa 
dostaneme k návrhom. Úpravu zelene sme začali v roku 2014 robiť vlastnou technikou 
a ľuďmi, z celkovej výmery budeme 15 % tejto plochy robiť v rámci svojej réžie, z hľadiska 
dodávateľského výkonu s tým, že určitú techniku chceme zakúpiť pri týchto necelých l5 %. 
V prípade, ak budeme robiť vlastnými silami, bude tam úspora cca 30 tis. €. Zdá sa, že tento 
spôsob sa ukazuje za 1,5 roka za spôsob, akým by sa mohlo postupovať aj v rámci všetkých 
mestských častí. Okrem toho v rámci verejnej zelene je problematika opilovania a výrubov, 
tam sme viazaní termínmi. Je tam harmonogram na základe žiadostí, ktoré prichádzajú 
z mesta a robíme tieto práce vlastnými silami, aj dodávateľsky. 
Problematika kvetinových záhonov – t. r. ideme robiť vo vlastnej réžii, prijali sme 
zamestnancov, ktorí pracovali vo firmách, ktoré nám to predtým dodávali, tzn., že dnes sú 
u nás a na základe toho predpokladám, že kosenie, hrabanie, čistenie nám ukáže ekonomika,
to isté aj pri kvetinových záhonoch. Tu chceme rozvinúť spoluprácu so SPU, chceme využiť 
študentov, ktorí by participovali z hľadiska určitej architektúry, projekcie a v rámci ich 
bakalárskych a diplomových prác by pracovali na týchto záhonoch a takto by sme ich vtiahli 
do toho, hlavne na kruhových objazdoch je záhon týchto študentov, čo je pozitívny pohľad. 
Niečo podobné chceme zaviesť aj k problematike kompostárne, kde spolupracujeme 
s botanickou záhradou, pripravujú nám črepníky, ktoré budeme vešať, dodávame im kompost, 
aj štiepku, na AX chceme pripraviť škôlku, jej produkty by slúžili na výsadbu mesta                   
po zlikvidovaní čiernych skládok. V súčinnosti s NKS by sme sa chceli pokúsiť získať aj 
eurofondy na tieto aktivity. Okrem toho v rámci sídlisk, je to otázka týkajúca sa hracích 
prvkov, pieskovísk a detské ihriská, tu pripravujeme určité aktivity z hľadiska opráv, resp. 
údržby. Dnes konštatujeme, že veľa hracích prvkov je v katastrofálnom stave, musíme ich ako 
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správca zlikvidovať v súčinnosti s mestom a VMČ. Buďme pripravení na to, že niektoré 
zásahy budú dosť rázne, je na vás, aby ste pripravili určité návrhy, niektoré sú nevyhovujúce. 
Pribudla nám aj problematika týkajúca sa ZŠ a MŠ – údržba, výruby, opilovania, čo chceme 
naštartovať s vedúcou odboru školstva. Tých činností máme veľmi veľa a stav zamestnancov 
je limitovaný, ale dôležitá vec je tá, že sme pripravení participovať na kultúrno-
spoločenských akciách, ktoré prebiehajú pod záštitou p. primátora, kde by bol vyčlenený fin. 
balík, z ktorého by sme mohli čerpať. Na minulom stretnutí, keď sme hovorili o tom, že čo by 
bolo dobré zlepšiť do budúcna - na koordinačnej porade s predsedami VMČ by ste sa 
dohodli, akým spôsobom budeme pokračovať pri jednotlivých prácach a na základe toho sa 
určí harmonogram prác a postupy, samotný monitoring, hlásenia, ktoré by sme dostávali                     
od určitých občanov, ktorí by boli za jednotlivé MČ. Potom je to problematika investícií              
do techniky a tie činnosti, na ktoré sme zriadení. Viete čo je našou hlavnou činnosťou 
a častokrát sa stretáme s tým, že to k nám nespadá, aby ste aj vy predchádzali nezhodám 
s občanmi, že to nie je problematika MS, častokrát to MS ani nemajú v správe. Vítam aktivitu 
niektorých poslancov, ktorí sa informujú ako MS fungujú. 

primátor – navrhujem zodpovedať na niektoré otázky písomne do týždňa. Permanentne sa 
zaoberáme Mestskými službami, ide nám o čistou, o zeleň, hľadáme cesty ako cez verejné 
obstarávanie prekonať verejné veci, lebo VO nás brzdí.. Považujem Mestské služby                      
za mimoriadne potrebnú organizáciu, ktorá je mimoriadne finančne poddimenzovaná, 
nevieme sa s tým vysporiadať v rámci rozpočtu, preto musíme pre nich hľadať dodatočné 
zdroje prostriedkov. Okrem toho sedia v nevyhovujúcich podmienkach, je to naša ďalšia 
úloha, ktorú by sme mali riešiť. 
Stroje a vybavenie – je tu odhad sumy, budeme hľadať zdroje, čo sa týka pracovníkov, môj 
osobný názor je ten, že je tam veľmi zlý pomer THP k výkonným robotníkom (23 THP : 89 
robotníkom). Musíme urobiť vážny rez v organizácii MZ, tzn. znížiť THP a posunúť to 
smerom k robotníkom. 
Inšpektori poriadku – ak by ste našli v jednotlivých VMČ niekoho, kto by to mohol robiť, 
pomáhal by mestu, aj Mestským službám, aj VMČ. Mal by to byť váš človek, ktorý by chodil 
na MZ a zbieral by v tej oblasti podnety. Hovorme o tom, ako čo najlepšie využiť
pracovníkov, ktorých máme k dispozícii aj s aktivačnými. Očakávame návrhy a skúsenosti           
zo zahraničia, je to celá oblasť vážnej činnosti, a to sú WC trvale stratové, nie sú otvorené, je 
tam vandalizmus. Pre kultúru tohto mesta je to dôležité, aby sme to dostali do ekonomických
čísiel. Čo sa týka nádob na odpad, je ich cca 8 500 na biologický odpad v rámci projektu 
s ministerstvom ŽP. Nádoby sú v meste, v krátkom čase budú rozmiestnené do rodinnej 
zástavby, zvoz bude 2 x mesačne a čo sa týka bytoviek a sídlisk, o tom ako sa to bude 
realizovať sa poradíme. 
Navrhujem prijať uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu správu 
o náplni činnosti útvarov a odborov Mestského úradu v Nitre a organizácií Mesta Nitry
b e r i e   n a   v e d o m i e
Informatívnu správu o náplni činnosti odboru stavebného poriadku, prísp. org. Správa zariadení 
sociálnych služieb a prísp. org. Mestské služby

tak ako bolo v pôvodnom uznesení. 

Návrh si osvojil p. Vančo.

Hlasovanie č. 5 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu správu 
o náplni činnosti útvarov a odborov Mestského úradu v Nitre a organizácií Mesta Nitry
b e r i e   n a   v e d o m i e
Informatívnu správu o náplni činnosti odboru stavebného poriadku, prísp. org. Správa zariadení 

sociálnych služieb a prísp. org. Mestské služby) – uzn. č. 133/2015-MZ



8

prezentácia - 27
za - 27
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

4. Návrh na uznesenie

Hatala – konštatujem, že k danému bodu bolo prijaté platné uznesenie.

5. Záver

primátor – dovoľte mi informovať vás o sobotňajšej aktivite - Mesto Nitra a MsÚ v spolupráci 
s organizáciami Mestské služby, Nitrianske komunálne služby, MsP organizuje                           
pre poslancov, zamestnancov MsÚ a organizácií jarné čistenie areálu Zoborských kasární,  
Zobora a pri Zoborskom kláštore. Ak sa vyvezie z areálu Zoborských kasární neporiadok, 
zametacie vozy ulice v kasárňach upravia tak, aby sme areál mohli pre návštevníkov                 
cez víkendy otvoriť. Prosím, aby ste venovali týmto aktivitám pozornosť. 

Na záver p. primátor skonštatoval, že program zasadnutia bol vyčerpaný a vyhlásil                  
6. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené.

Nitra, 21. 4. 2015  

Zapísala: 
Anna Molnárová, v. r.   
ref. organizačný

   Jozef Dvonč, v. r.                  Igor Kršiak, v. r. 
      primátor                                                                                     prednosta 
    mesta Nitry                                                                        Mestského úradu v Nitre

O v e r o v a t e l i a :
Miroslav Gut, v. r. 

a
Miroslav Tvrdoň, v. r. 




