
         mat. č. 1601/2018 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 308/2018-MZ zo dňa 18.10.2018 
 
k bodu: Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 255/2018-MZ zo dňa 
13.09.2018 (Návrh opatrení na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti 
Dražovce a Horné a Dolné Krškany) 
 
 
Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa  27.6.2019 
 

I. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre   
u k l a d á 
prednostovi MsÚ 
prijímať a realizovať postupne úlohy, ktoré sú v možnostiach mesta Nitry k naplneniu 
jednotlivých opatrení 

 
II. 

 

Opatrenie č. 1:  

Zriadenie pracovnej - kontrolnej skupiny, ktorá vykoná fyzickú kontrolu legálnosti 
stavieb a ubytovaných v problémových častiach 

 

P l n e n i e: 

MsÚ – stavebný úrad: Stavebný úrad rieši nelegálne stavby, problém je s objasnením,           
kto stavbu realizuje. 
 

MsÚ – evidencia obyvateľstva: Podmienky pre prihlásenie k trvalému pobytu sa preverujú 
iba v súvislosti s pobytom cudzincov podľa Zákona č. 404/2011 Z. z. Pokiaľ ide o prihlásenie 
k trvalému pobytu obyvateľa v problémových lokalitách, je samozrejmosťou, že musia byť 
splnené náležitosti s tým spojené, a to súhlas a vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, avšak 
nepreveruje sa, koľko obyvateľov na uvedenej adrese býva. 
 

MsÚ – odbor miestnych daní a poplatkov: Ak máme podnet na zdanenie čiernych stavieb, 
alebo ak to zistí na základe miestneho zisťovania postupuje v súlade so zákonom č. 563/2009 
Z. z. (daňový poriadok) a zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
Vlastníka čiernej stavby vyzývame na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností 
a následne ak podá priznanie vyrubíme daň. Ak nepodá priznanie, uložíme mu pokutu a daň 
vyrubíme z moci úradnej podľa pomôcok. Obdobné je to aj pri poplatku za komunálne 
odpady, len stým rozdielom, že ak vlastník nehnuteľností neprizná všetky osoby, ktoré 
užívajú jeho stavbu, pretože tvrdí, že sú tam iba na návšteve, tak nemôžeme vyrubiť poplatok 
za KO z moci úradnej, pretože nedokážeme vyvrátiť tvrdenie vlastníka nehnuteľnosti, že to 
tak nie je. 
 



MsÚ – referát vymáhania pohľadávok: Daňové nedoplatky sa pravidelne priebežne 
preverujú a voči dlžníkom sa vedie exekučné konanie. Momentálne, čo sa týka dlžníkov 
v MČ Krškany a MČ Dražovce, tak aktuálne majú všetci daňoví dlžníci,  s výnimkou tých, 
ktorí majú schválený splátkový kalendár, prebiehajúcu exekúciu. 
Mestská polícia Nitra: V mestských častiach Dražovce, Horné a Dolné Krškany sme svoju 
činnosť zamerali aj na zistenie reálneho stavu a počtu osôb, ktoré na vytipovaných adresách 
reálne bývajú napriek skutočnosti, že tam nemajú trvalý ani prechodný pobyt, zisťovali 
nelegálne užívanie nehnuteľnosti a tzv. čierne stavby. 
 
RÚVZ: K zaslanému materiálu poznamenali, že tento materiál im nebol daný k dispozícii, z 
čoho vyplýva, že sa nepodieľali na jeho plnení. V prípade, že bude pri riešení uvedených 
problémov potrebná spolupráca RÚVZ, ponúkajú spoluprácu. 
 

 

Opatrenie č. 2:  

Bezpečnosť - činnosť polície 
 

P l n e n i e: 

Mestská polícia Nitra: V miestnom kultúrnom dome v Dražovciach bol zriadený „okrsok“, 
pričom v mestskej časti hliadkujú príslušníci mestskej polície v dvoch zmenách. V súčasnosti 
nie je možné realizovať 24 hodinovú hliadkovú činnosť z dôvodu dlhodobého personálneho 
problému. 
Veľká pozornosť bola venovaná cestovaniu v MAD na linkách do Dražoviec. Množili sa 
sťažnosti na napádanie občanov, ako aj vodičov autobusov. V inkriminovaných časoch boli 
do autobusov zadeľované hliadky príslušníkov mestskej polície. Príslušníci mestskej polície 
úzko spolupracujú so zamestnankyňami sociálnej kurately a pedagogickými zamestnancami 
pri riešení rôznych konfliktov a v jednom prípade aj sexuálneho obťažovania. V predošlom 
období príslušníci Mestskej polície v Nitre, v súčinnosti s príslušníkmi OOPZ Nitra 
sa zúčastnili na preventívno-bezpečnostných akciách v mestských častiach Dražovce, Horné a 
Dolné Krškany. Cieľom akcie bolo zistiť nedostatky, porušenia zákonných predpisov. 
Činnosť mestskej polície bola zameraná na zistenie a zmapovanie skládok odpadu, 
neprihlásených psov, prípadne ich odchyty, vraky vozidiel na verejných priestranstvách. 
Príslušníci OOPZ kontrolovali vozidlá, preverovali evidenčné čísla, VIN čísla, ich technický 
stav. 
 

Opatrenie č. 3:  

Bezpečnosť - kamerový systém, verejné osvetlenie 
 

Mestská polícia Nitra: Realizácia montáže kamier podľa návrhu opatrení na riešenie 
spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti Drážovce a Horné a Dolné Krškany        
je zatiaľ splnená iba čiastočne z dôvodu nevyčlenenia finančných prostriedkov na realizáciu. 
V súčasnosti sú v uvedených mestských častiach namontované monitorovacie kamery: 

- Mestská časť Drážovce – križovatka ulíc Topoľčianska a Ščasného (pred potravinami) 
- Mestská časť Dolné Krškany – križovatka ulíc Roľnícka a K rieke (pred kultúrnym 

domom) 

ARRIVA Nitra: Požiadavku uvedenú v opatrení aktuálne nemáme v pláne realizovať, 
nakoľko neevidujeme zo strany Mesta Nitra požiadavku na inštaláciu kamerového systému    



do autobusov MAD. Vybavenie jedného autobusu kamerovým systémom predstavuje 
investíciu približne 6 – 7 tis. eur, ktorá by v zmysle súčasne platnej zmluvy o výkonoch        
vo verejnom záujme platnej do 31.12.2019 tvorila oprávnený náklad dopravcu a bola by 
predmetom jeho vyúčtovania nákladov voči objednávateľovi (mestu). Vzhľadom na blížiaci 
sa koniec platnosti tejto zmluvy nepredpokladáme záujem o investovanie do existujúceho 
vozidlového parku našej spoločnosti.  
Mesto Nitra pred niekoľkými dňami vypísalo medzinárodný tender na obstaranie dopravcu    
na linky MAD na roky 2020 – 2029 (v prípade využitia opcie max. do konca r. 2034).        
Jeho súčasťou sú technické štandardy vozidiel, ktoré musia uchádzači spĺňať. Požiadavku      
na kamerový systém snímajúci interiér vozidiel v príslušnej dokumentácii však neevidujeme. 
Z uvedeného dôvodu sa zavádzanie kamerového systému do vozidiel MAD javí ako skôr 
nepravdepodobné. 
V tejto chvíli v MAD Nitra premávajú 2 autobusy vybavené kamerovým systémom, ktorý 
dopravca odkúpil pre prechádzajúcom testovaní. Tieto autobusy premávajú na rôznych 
linkách, nielen do MČ, o ktorých pojednáva materiál. Ostatne, dvomi autobusmi pokryť spoje 
do týchto MČ ani nie je možné. 
 

Opatrenie č. 4:  

Školstvo 
 

P l n e n i e: 

MsÚ – odbor školstva, mládeže a športu: V ZŠ Ščasného a ZŠ s MŠ Novozámocká               
sa t. č. 2. stupeň neruší a obe školy ostávajú naďalej plneorganizované. Kontrola prítomnosti 
žiakov v škole bola vykonaná zamestnancami OŠMaŠ a kontroly budú naďalej pokračovať. 
V novembri 2018 bolo zrealizované stretnutie s detskými lekármi z nitrianskeho okresu,      
kde boli informovaní a poučení o dôležitosti vydávania potvrdení o neprítomnosti žiaka   
v čase, keď je tento stav aktuálny a rodič bol s dieťaťom na lekárskom ošetrení (nie spätne)    
a o možnostiach vykonávania kontrol dokumentácie zo strany krajského lekára. Zavedenie 
motivačného systému pre žiakov (za školskú dochádzku, prospech, stravovanie) – 
nezrealizované. 
 
MsÚ – odbor investičnej výstavby a rozvoja: V súčinnosti odborov MsÚ Nitra navrhujeme 
spracovať analýzu potreby adaptácie objektu bývalej kuchyne Elitex na novú ZŠ a komunitné 
centrum v Krškanoch, a taktiež adaptáciu budovy ZŠ Novozámocká na Domov sociálnych 
služieb.   
 
Opatrenie č. 5:  
Sociálna oblasť 

 

P l n e n i e: 

MsÚ – odbor sociálnych služieb: Zriadenie komunitných centier v oboch mestských častiach 
- Komunitné centrum Dražovce a Komunitné centrum Krškany – schválená žiadosť                
o projektový zámer, pripravujú sa žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
V mestskej časti Dražovce je od 9/2019 posilnená terénna sociálna práca prostredníctvom 2 
terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí denne pôsobia v tejto lokalite. Zároveň v mesiaci 
2/2019 bolo spustené do prevádzky komunitné centrum Dražovce, ktoré vzniklo vyčlenením 



triedy, 1 miestnosti pre výkon TSP a sociálnych zariadení pre personál a deti navštevujúce 
komunitné centrum.   
MOPS  - schválená ŽoNFP pre projekt "Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí 

MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Nitra" (MOPS).  
Mesto Nitra bude následne vyzvané na podpis zmluvy o poskytnutí NFP. Po jej podpise         
sa môže začať s realizáciou projektu a môže sa vyhlásiť výberové konanie. 
 

Opatrenie č. 6:  
Predajňa potravín 

 

P l n e n i e: 

COOP Jednota: Predajňa potravín v Dražovciach bola otvorená dňa 27.9.2018 s otváracou 
dobou Po – Pia: 6.00 - 18.00, So: 7.00 - 12.00, Ne: zatvorené 
Predajňa potravín Dolné Krškany od 12.11.2018  otvorené Po – Pia: 6.00 - 18.00, So: 6.00 -
13.00, Ne: zatvorené 
 
V obidvoch prevádzkach riešili aj SBS. 
 

Opatrenie č. 7:  

Odpad, čierne skládky 

 

P l n e n i e: 

Mesto Nitra: 
Nitrianske komunálne služby: 
Zberný dvor pre mestskú časť Horné a Dolné Krškany bol zriadený v areáli Kompostárne     
pri Čistiarni odpadových vôd. Zberný dvor pre mestskú časť Drážovce bol  navrhovaný 
v lokalite blízko kultúrneho domu, ale z dôvodu nesúhlasu Krajského dopravného 
inšpektorátu s výjazdom vozidiel na hlavnú (štátnu) cestu v neprehľadnom úseku,                  
sa realizácia zatiaľ neuskutočnila. Hľadáme náhradné riešenie, ktoré ale vzhľadom na 
podmienky takéhoto zariadenia sa nehľadá ľahko. 
 

Opatrenie č. 8:  

Investície 

 

P l n e n i e: 

VMČ Zobor, Dražovce: Bývalé vedenie na základe tlaku od občanov mesta Nitry bývajúcich 
v okrajových častiach Dražovce a Krškany predložilo tento materiál.  
Oprava komunikácií a chodníkov - na základe sľubov, že v rámci budovania priemyselného 
parku sever bude lokalita Dražovce a Zobor, podporená aj investíciami do infraštruktúry 
najmä súvislých opráv ciest a chodníkov z titulu zničenia komunikácií dopravou pri budovaní 
priemyselného parku sever. Chodníky v mestskej časti Dražovce boli poškodené 
kanalizačnými prípojkami, niekde absentujú.  Do dnešného dňa neboli odstránené oprávnené 
stavebné nedostatky vzniknuté v Dražovciach pri budovaní kanalizácie spred niekoľkých 
rokov. Investorom bola ale ZSVS. V niektorých častiach Dražoviec, ale aj na Zobore, nebola 
doteraz vybudovaná kanalizácia. Hoci to ZSVS prisľúbila dať do svojho plánu. 



Dobudovanie voľnočasových priestorov, detských ihrísk - v Dražovciach akútne absentuje 
ihrisko, športovisko, kde by mohli deti a mládež tráviť svoj voľný čas, pod adekvátnym 
dohľadom, z dôvodu veľkej skupiny marginalizovaného obyvateľstva. V mestskej časti Zobor 
nedočkavo čakáme na sprístupnenie verejnosti areálu starých zoborských kasární verejnosti, 
kde by sme potrebovali vybudovať oddychovo – rekreačne - športovú zónu pre rodinné 
aktivity. 
Kino do kultúrnych domov - z dôvodu pomerne drahej prevádzky a súčasného verejného 
trendu elektronizácie domácností považujeme tento bod pre naše mestské časti                        
za bezpredmetný. Boli v minulosti pokusy oživiť amfiteáter pod Zoborom do činnosti            
na premietanie filmov, ale to odišlo do zabudnutia. Doba sa mení nostalgia starších občanov 
za "filmovým festivalom pracujúcich"  je už preč. Tomuto kultúrnemu stánku  treba dať inú 
náplň, s prihliadnutím, že po 22 hodine, keď tam je hudobná produkcia, tak tam bývajú ostré 
sťažnosti ľudí. 
 
VMČ Horné a Dolné Krškany: väčšina investičných akcií, ktoré prebiehajú alebo                  
sa dokončovali v MČ č. 1 boli  začaté alebo schválené ešte začiatkom roka 2018.                   
Na konkrétnejšie plnenie uznesenia č. 255/2018 v našej MČ zatiaľ iba čakáme. 
 

 

Opatrenie č. 9:  

Zamestnanie rómskej komunity 

 
P l n e n i e: 

Stredisko mestských služieb: Snaha o zamestnanie sa neosvedčila, nakoľko sme prijali do 
trvalého pracovného pomeru 1 osobu z MRK, ktorá je stále dlhodobo PN. 
 
Mesto Nitra: Mesto Nitra má ambíciu vytvárať pracovné možnosti pre ľudí z MRK a zapájať 
tak týchto ľudí do pracovných príležitostí krátkodobých aj dlhodobých a podporovať tak ich 
pracovné zručnosti a návyky. Zaoberáme sa aj myšlienkou zriadenia sociálneho podniku pre 
ľudí z MRK.  
 
 

Opatrenie č. 10:  

Podpora služieb 

 

P l n e n i e: V súčasnosti prebehli viaceré rokovania s poslancami Mestského zastupiteľstva 
v Nitre, p. Šmehilovou a p. Barbaričom na tému CIZS v mestskej časti Dražovce. Mesto Nitra 
má záujem vybudovať predmetné zdravotnícke zariadenie v tejto časti mesta v školskom 
areáli na parc. č. 2 k. ú. Dražovce. Požiadali sme o stanovisko VMČ Zobor, Dražovce 
k projektu CIZS. 
 

 

Uznesenie sa plní, NT: 31.12.2019 

 
               Mgr. Ján Odzgan, v.r. 
            prednosta Mestského úradu v Nitre 
V Nitre dňa 13.6.2019 


