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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
 
Informatívna správa - „Návrh opatrení na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej 
časti Dražovce,  Horné Krškany a Dolné Krškany“ 
 
 a     b e r i e   n a    v e d o m i e  

 

Informatívna správa - „Návrh opatrení na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej 

časti Dražovce,  Horné Krškany a Dolné Krškany“. 
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Informatívna správa k mat. 1601-2018 

 

Opatrenie č.1                                                                                                                                                                                         

ZRIADENIE PRACOVNEJ SKUPINY – kontrolnej skupiny, ktorá vykoná fyzickú kontrolu legálnosti 

stavieb a ubytovaných v uvedených mestských častiach 

Plnenie:   

MsÚ/odbor stavebného poriadku  

Stavebný úrad vedie konania podľa § 88 stavebného zákona voči nepovoleným stavbám, na 

nepovolené stavby nie je možné ihneď nariadiť odstránenie, ale stavebný úrad vyzve stavebníkov na 

podanie žiadosti o dodatočné povolenie a predloženie podkladov. 

 

MsÚ/evidencia obyvateľstva  

Podmienky pre prihlásenie k trvalému pobytu sa preverujú iba v súvislosti s pobytom cudzincov a to 

podľa Zákona č. 404/2011 Z.z., pokiaľ ide o hlásenie pobytu občanov Slovenskej republiky o tom 

hovorí  Zákon 253/1998 Z.z. 

 MsÚ/odbor služieb úradu, referát právny a vymáhanie pohľadávok 

Z opatrenia č. 1 vyplynulo pre referát vymáhania pohľadávok zistiť daňové nedoplatky obyvateľov 

mestskej časti Dražovce a Horné a Dolné Krškany a bezodkladne začať exekučné konania voči 

všetkým dlžníkom. Stav nedoplatkov sa sleduje.  Všetkým dlžníkom boli zaslané v tomto roku výzvy 

na zaplatenie nedoplatku. Mesto Nitra ako správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa 

stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov 

presiahla: 160 € u fyzickej osoby, 160 € u fyzickej podnikajúcej osoby, 1600 € u právnickej osoby, v 

zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Pohľadávky sa prihlasujú do konkurzného a reštrukturalizačného konania 

a taktiež do dedičského konania. Vymáhanie zabezpečujeme prostredníctvom súdnych exekútorov, 

návrhy sú podávané od roku 2017 na Okresný súd BB. Vymáhanie nedoplatkov prostredníctvom 

súdnych exekútorov je efektívne v prípade, ak má dlžník nejaký majetok, ktorý je možné exekučne 

postihnúť.  Pri občanoch sociálne slabších ( týka sa to hlavne dlžníkov na poplatku za komunálny 

odpad) sú exekučné konania vedené niekoľko rokov bez vymoženia pohľadávky.  Na základe zákona 

233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov 

dochádza od začiatku roka 2020 k ukončenia väčšiny starých exekučných konaní začatých pred 

1.4.2017. Predovšetkým sa ukončujú tie exekúcie, v ktorých sa za 5 rokov nevymohlo viac ako 15 Eur. 
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Opatrenie č.2                                                                                                                                                                                         

BEZPEČNOSŤ – ČINNOSŤ 

Plnenie: Mesto/MsP 

Dražovce 

Mestská polícia v Nitre pokračuje vo zvýšenej hliadkovej činnosti v mestskej časti Dražovce. 

Príslušníci mestskej polície sa zameriavali na kontrolu dodržiavania verejného poriadku 

predovšetkým na miestach s vyšším kriminogénnym faktorom, ktoré boli vytipované miestnou 

znalosťou z predchádzajúceho hliadkovania. Mestskí policajti tiež operatívne riešili nahlásené 

podnety od občanov a neskôr kontrolovali ich plnenie, odstraňovanie a nápravu. Najčastejšími 

podnetmi bolo založenie nelegálnych skládok odpadu rôzneho druhu na verejnom priestranstve 

v uliciach Dražoviec, totožnosť pôvodcov skládok mestskí policajti vo väčšine nahlásených prípadov 

zistili a odpad bol následne zlikvidovaný a odstránený z verejného prostredia. Ďalším opakujúcim sa 

nahlásením boli podnety o voľnom behaní psov, ktoré ušli z chovného priestoru, pri riešení týchto 

priestupkov boli často sekundárne odhalené  a riešené aj ďalšie súbežné previnenia, ako napríklad 

skutočnosť, že psy neboli riadne prihlásení do evidencie psov alebo rušenie nočného kľudu, ktorého 

sa občianka Dražoviec opakovane dopúšťala tým, že svojich päť hlučných psov vodila na verejnom 

priestranstve v skorých, ešte nočných hodinách. Počas hliadkovania mestskí policajti riešili 

v Dražovciach i nahlásenú krádež ozdobných kvetov spred rodinného domu alebo podozrenie na 

vypúšťanie splaškovej vody.  

Počas jarných mesiacov preventívnych opatrení proti šíreniu choroby COVID-19 mestskí 

policajti kontrolovali dodržiavanie opatrení na verejnom priestranstve, predovšetkým povinné 

nosenie rúšok, nezhromažďovanie sa vo väčších skupinách či dodržiavanie karanténnych opatrení 

u povinných osôb. Obyvateľov mestskej časti Dražoviec, štatisticky najčastejšie členov miestnej 

rómskej komunity, príslušníci mestskej polície opakovane upozorňovali na dodržiavanie opatrení, 

vysvetľovali ich dôležitosť a vyzývali na zodpovednosť i voči vlastnej komunite či rodine. 

Všetky vyššie spomenuté činnosti mestskí policajti vykonávali buď samostatne alebo za 

pomoci členov od júla 2019 vzniknutej miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej MOPS). 

Postupne boli do pracovného pomeru vybraní a zaradení štyria pracovníci MOPS, výhradne z členov 

monirotnej rómskej komunity. Dvaja z nich boli miestne určení pre mestskú časť Dražovce a dvaja pre 

časť Horné a Dolné Krškany, Orechov Dvor a ulicu Borovú. MOPS bola organizačne pričlenená pod 

vedenie Mestskej polície v Nitre, bol určený a poverený konkrétny príslušník mestskej polície, ktorý 

dostal úlohu koordinačne zabezpečovať, plánovať, kontrolovať a viesť činnosť členov MOPS. 

Akýkoľvek problém, ktorý vznikol medzi majoritou a minoritou alebo akékoľvek porušenie právnych 

noriem minoritnými obyvateľmi, či len dôvodné podozrenie zo spáchania protispoločenskej činnosti, 
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príslušníci mestskej polície konzultovali s členmi MOPS, prípadne im podnet alebo zistenie odovzdali 

na doriešenie. Prax ukázala, že členovia MOPS majú prirodzene hlbšie poznanie pomerov v pomerne 

uzavretej komunite Rómov. Vybraní členovia MOPS požívajú v komunite vyšší spoločenský či rodinný 

status, z čoho im plynie väčší rešpekt u členov vlastnej komunity. Majú možnosť skôr a bližšie dostať 

sa k potrebným informáciám v komunite Rómov, čo sa pri riešení problémov rôzneho druhu 

opakovane potvrdzovalo. Ich činnosť MsP hodnotí ako vysoko prínosnú.  

V mestskej časti Dražovce členovia MOPS priebežne vykonávali kontroly verejného poriadku 

v prostriedkoch verejnej dopravy autobusu MHD linky č.4, kontrolovali dodržiavanie verejného 

poriadku predovšetkým v okolí miest trvalého pobytu miestnych Rómov, kde opakovane 

upozorňovali a vyzývali členov vlastnej komunity na predovšetkým tichšie a pokojnejšie prejavy 

emócií, kontrolovali verejný poriadok v okolí miestnej predajne potravín a pohostinstva, priebežne 

sa kontaktovali i s vedením Základnej školy na ul. Ščasného a konzultovali prípadné problémové 

správanie školopovinných detí z komunity. Aktívne vyhľadávali a vlastnou kontrolnou činnosťou zistili 

a riešili rôzne drobnejšie problémy alebo previnenia, predovšetkým pri znečisťovaní verejného 

priestranstva. Vo viacerých prípadoch členovia MOPS zabezpečili odpadové vrecia a zorganizovali 

odpratanie rozhádzaného odpadu alebo dlhodobého, predtým neriešeného neporiadku.  

Členovia MOPS boli nápomocní aj pri zisťovaní totožnosti podozrivých osôb, napríklad pri 

vyššie spomínanej krádeži ozdobných kvetín spred rodinného domu, kde na zázname kamerového 

systému vďaka miestnej znalosti spoznali páchateľa krádeže, zabezpečili kontakt jeho zákonných 

zástupcov s poškodeným občanom z majority, zabezpečili ospravedlnenie i zaplatenie spôsobenej 

škody. Ako ďalší príklad za ostatné riešenia spomenieme vulgárny a hrubý slovný atak mladistvej 

Rómky v miestnom pohostinstve voči predavačke, kedy členovia MOPS podľa opisu zistili totožnosť 

páchateľky, vykonali pohovor s otcom mladistvej, ten sprísnením výchovných metód prisľúbil 

zabezpečiť, aby sa podobné správanie jeho dcéry neopakovalo a zároveň zabezpečili osobné 

ospravedlnenie mladistvej. V iných prípadoch, kedy príslušník poverený riadením MOPS prijal 

telefonické podnety od občanov, členovia MOPS boli poslaní skontaktovať sa s oznamovateľom, 

prevziať potrebné konkrétne informácie a následne vykonať výchovné, motivujúce či dôrazné 

upozorňovacie pohovory s ťažšie prispôsobivejšími jedincami komunity. Mestská polícia alebo 

poverený príslušník neskôr zaznamenali viaceré pochvalné telefonáty z majoritnej časti obyvateľstva 

za doriešenie ich sťažností a podnetov.  

Negatívnym prvokom v realizácii projektu stále spočíva v nezabezpečení vhodného priestoru 

v mestskej časti Dražovce pre členov MOPS na vybavenie základnej hygieny, základných telesných 

potrieb, na nevyhnutné administratívne úkony, či na prezlečenie alebo osušenie výstrojných 

súčiastok.  
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Horné a Dolné Krškany 

Podobné opatrenia mestskej polície boli prijaté aj v mestskej časti Horné a Dolné Krškany, 

ktoré, identicky ako v Dražovciach, spočívali vo zvýšenej hliadkovej činnosti hliadok mestskej polície 

a pridelenej hliadky MOPS. Tieto opatrenia pri činnosti MsP počas kalendárneho roka 2020 po 

súčasnosť aj v tejto mestskej časti viedli k objasneniu opakovaných, hoci nie všetkých, prípadov 

zakladania čiernych skládok a následne k ich odstráneniu. Mestskí policajti v tejto mestskej časti 

riešili, okrem iného, aj opakovaný voľný pohyb a následný odchyt túlavých psov alebo psov ujdených 

z chovného priestoru, zabezpečili odstránenie viacerých kadávrov z cestných komunikácií, ktoré 

vznikli spravidla usmrtením zvieraťa dopravným prostriedkom, najčastejšie psov, mačiek, zajacov, 

v dvoch prípadoch srny, zabezpečili tiež odstránenie biologických zvyškov tiel chovných domácich 

zvierat vyhodených na verejné priestranstvo. Mestskí policajti vo viacerých prípadoch riešili 

i nahlásené spaľovanie odpadu v záhradách rodinných domov, riešili napadnutie psa iným psom, 

prípady obťažujúceho fajčenia v zastávkach MHD, vo viacerých prípadoch privolávali zdravotnú alebo 

lekársku pomoc nájdeným ležiacim osobám, ktoré mohli byť alebo boli zranené dôsledkom pádu, 

nehody, choroby alebo alkoholu, zabezpečovali preventívne odstraňovanie suchých alebo 

poškodených drevín a opilovanie nebezpečne visiacich suchých konárov či stromov, ktoré 

potenciálne ohrozovali peších účastníkov cestnej premávky alebo v špecifických prípadoch hrajúce sa 

deti. Pri týchto činnostiach príslušníci mestskej polície poskytovali súčinnosť zasahujúcim privolaným 

hasičom. 

Keďže mestská časť Krškany je druhá najväčšia priemyselná štvrť v intraviláne mesta Nitry, na 

rozdiel od priemyselného parku v Dražovciach aj husto obývaná,  zároveň je to tiež dopravne 

exponovaná cestná komunikácia s množstvom firiem, mestskí policajti boli privolávaní aj k mnohým 

dopravným priestupkom, prípadne ich riešili po vlastnom zistení. Najčastejšími podnetmi od občanov 

bolo bránenie výjazdu stojacim motorovým vozidlom buď z rodinného domu alebo z areálu firmy, 

riešili znečistenie vozovky pri stavebných prácach či problém s dlhodobo stojacimi vozidlami, kde bol 

zisťovaný držiteľ vozidla, neskôr osobne i písomne vyzývaný na jeho odstránenie z verejného 

priestranstva. V mesiaci jún boli príslušníci mestskej polície na základe zistenej aktuálnej situácii riešili 

eskalujúci nárast používania elektrokolobežiek na cestných komunikáciách v mestskej časti Krškany. 

Mnohí  používatelia samovyvažujúcich vozidiel používali kolobežky v rozpore s cestným zákonom 

a ohrozovali tak peších, sekundárne i motorizovaných, účastníkov cestnej premávky. Všetci oslovení 

boli zatiaľ riešení iba upozorňujúcim pohovorom a poskytnutím právnej rady, ako správne a zákonne 

využívať kolobežku ako riadny dopravný prostriedok. 

Aj v tejto mestskej časti mestskí policajti počas vydaných opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva SR v mesiaci apríl a polovicu mesiaca máj kontrolovali dodržiavanie týchto nariadení 

občanmi alebo návštevníkmi mestskej časti Krškany. Najčastejšími porušovaniami boli, ako 
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i v mestskej časti Dražovce, neprekrytie horných dýchacích ciest, zoskupovanie sa, nedodržiavanie 

sociálneho odstupu či otvorené prevádzky, ktoré mali povinnosť byť uzatvorené. Príslušníci tieto 

porušenia riešili, hlavne spočiatku, pohovorom, upozorňovaním, vysvetľovaním, neskôr pristupovali 

k napomenutiu i k uloženiu blokových pokút na spodných hraniciach možnej sadzby. 

Miestna občianska poriadková služba bola nasadená a využívaná aj v tejto mestskej časti. Ich 

činnosť je takmer identická, ako činnosť dvoch členov v mestskej časti Dražovce. Pridelení členovia 

MOPS kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku aj v prostriedkoch MHD v autobuse 

privážajúcom deti z lokality Orechov Dvor, čím sa čistota i predtým neslušné a hrubé správanie 

predovšetkým väčších detí, výrazne zlepšilo. Monitorovali priestor a blízke okolie miestnych potravín, 

svojou prítomnosťou prispeli k čiastkovému zlepšeniu verejného poriadku i čistoty v uliciach Krškán. 

Zorganizovali a zabezpečili i dobrovoľné upratovanie v uliciach, kde prevažne bývajú členovia 

minoritnej komunity, kontrolujú dodržiavanie verejného poriadku špecificky v termínoch 

prideľovania a preberania sociálnych dávok v okolí pošty, kontrolujú areál základnej školy a svojou 

prítomnosťou sa snažia minimalizovať drobné či väčšie poškodenie majetku mesta alebo občanov.  

Svojou autoritou oslovujú a vplývajú na členov svojej komunity, niekoľkokrát prispeli 

k vyriešeniu situácie operatívnym zistením potrebných informácií alebo osobným vstupom 

a pohovorom s menej prispôsobivými členmi minority.  

Vybraní členovia MOPS sú svojou znalosťou problémov a nálad v komunite nápomocní nielen 

príslušníkom Mestskej polície v Nitre, ale i zodpovedným zamestnancom mesta pri plánovaní alebo 

pri implementácii niektorých projektov či investičných zámerov do budúcnosti v súvislosti 

s minoritnou komunitou. 

V  priestoroch Základnej školy na Novozámockej ulici bola členom MOPS poskytnutá 

miestnosť na nevyhnutné administratívne, stravovacie a hygienické úkony, tá im však bola riaditeľkou 

školy po niekoľkých týždňoch odňatá bez udania relevantného dôvodu. 

Naďalej sa bude rozvíjať a skvalitňovať implementácia miestnej občianskej poriadkovej služby 

do aktívnej spolupráce s mestskou políciou tak, aby bola stabilne etablovaná predovšetkým vo 

vnímaní značnej časti rómskej komunity. 

 

Opatrenie č.3                                                                                                                                                                                       

BEZPEČNOSŤ - KAMEROVÝ SYSTÉM 

Plnenie: Mesto/MsP                                                                                                                                                     

Operátori kamerového systému mestskej polície 24 hodín denne monitorujú a vyhodnocujú 

situáciu snímanú naištalovanými kamerami, v spolupráci s príslušníkom na operačnom pracovisku 

mestskej polície operatívne vysielajú hliadky na inkriminované miesta, identifikujú páchateľov a 
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zdokumentovávajú viac alebo menej závažné situácie. Kamery boli strategicky naplánované 

a inštalované na miestach s vyšším kriminogénnym faktorom alebo na miestach, ktoré štatisticky 

poukazovali na vyšší výskyt priestupkovosti, prípadne na týchto miestach potenciálne hrozila 

špecifická protispoločenská činnosť alebo podľa rôznych evaluovaných markerov z miestnej znalosti 

bolo dôvodné prognózovať, že na vytipovaných miestach k protispoločenskej činnosti príde. 

        Pridanou hodnotou projektu je dlhodobá aktívna a operatívna spolupráca s Policajným 

zborom SR, s ktorým priebežne mestská polícia analyzuje stav, štruktúru a dynamiku riešeného 

sociálno-patologického javu, v zistených prípadoch je zabezpečený synergický rýchly efekt nápravy vo 

forme operatívneho odstránenia nežiaduceho javu. Z tohto dôvodu je zabezpečené i prepojenie 

systému do monitorov umiestnených na Krajskom riaditeľstve PZ SR.  

Kamerový systém má využitie aj pri trestnej činnosti zistenej ex post, nakoľko systém 

automaticky zálohuje snímaný priestor 14 dní. 

Dražovce 

Prvá kamera zaradená do kamerového systému mestskej polície bola v tejto mestskej časti 

nainštalovaná na križovatke ulíc Topoľčianska a Sčasného v roku 2014. V roku 2018 bola 

nainštalovaná druhá kamera na križovatke ulíc Jána Zelenáka a Atlasova.  

V roku 2019 bola mestská polícia úspešná pri dotačnej výzve z prostriedkov Ministerstva 

vnútra SR  a podľa predloženého a schváleného projektu s názvom „Spolužitie majoritného 

a minoritného obyvateľstva v Drážovciach“ získala dotáciu vo výške 78 535,27 €. V tomto projekte 

bolo nainštalovaných 5 otočných a 2 statické kamery na rôznych vytipovaných uliciach v mestskej 

časti Dražovce: 

  

 Ulica  Topoľčianska pri kultúrnom dome      1x otočná kamera,   

 križovatka ulíc Topoľčianska a Jána Zelenáka         1x otočná kamera, 

 križovatka ulíc Ščasného a Hanuliakova                 1x otočná kamera,  

 križovatka ulíc Ščasného a Atlasova                         1x otočná kamera, 

 križovatka ulíc Belopotockého a Vŕbová                  1x otočná kamera, 

 križovatka ulíc Jána Zelenáka a Atlasova                 2x stacionárna kamera. 

 
Monitorovacími kamerami bolo zistených osemdesiat priestupkov a v tridsaťtri prípadoch 

mestská polícia poskytla záznam z kamerového systému Policajnému zboru SR na objasnenie 

priestupku alebo podozrenia z trestného činu. 
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Opatrenie č.4    

ŠKOLSTVO                                                                                                                                                                                    

Plnenie: MsÚ/ odbor školstva, mládeže a športu 

Pokladajú vyjadrenie k materiálu číslo 1601/2018 z rokovania MZ dňa 18.10.2018 za nerelevantné, 

navrhujú materiál úplne zrušiť. 

Vychádzajúc i z návštevy ZŠ Ščasného začiatkom roku 2019, kde pán primátor a zúčastnení poslanci 

jasne deklarovali, že dotknuté školy treba podržať a podporiť.  

Pokladajú za potrebné vypracovať úplne novú koncepciu práce s touto komunitou, na čom pracuje 

ambasádorka pre komunitnú prácu v Nitre. Spoločným výstupom - VK na  koordinátora pre inklúziu 

so zameraním na školy do štruktúry pod OŠMŠ. 

 

Opatrenie č. 5                                                          

SOCIÁLNA OBLASŤ 

Plnenie: MsÚ/OSS 

- Komunitné centrum Dražovce – v prípade vyhlásenej vhodnej výzvy sa Mesto Nitra plánuje 

zapojiť a požiadať o nenávratný finančný príspevok do konca roka 2020 v rozsahu projektovej 

dokumentácie z r. 2018 

- Komunitné centrum Krškany – plánom je hľadať iné vhodné priestory na prevádzku 

komunitného centra (prevádzka nebude v priestoroch základnej školy) 

- Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej 

poriadkovej služby v meste Nitra (MOPS) – projekt sa realizuje od 07/2019 v trvaní 24 

mesiacov - dve hliadky, v každej sú dvaja pracovníci, ktorí pracujú v určených lokalitách 

- NP „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít II“ – plynulý prechod do druhej fázy projektu, realizuje sa do 31.10.2022  

- Od 01/2020 posilnenie terénnej sociálnej práce o jedného terénneho sociálneho pracovníka a 

dvoch terénnych pracovníkov v lokalite Orechov dvor 

- v lokalite Nitra - Dražovce pracujú s cieľovou skupinou dvaja terénni sociálni pracovníci, ktorí 

pracujú  v prirodzenom prostredí komunity a pre svoju prácu s miestnou komunitou majú 

k dispozícii aj vyčlenené priestory základnej školy, kde tiež prebieha poskytovanie základného 

sociálneho poradenstva, ale aj voľnočasová činnosť, príprava detí na vyučovanie a pod. 

Ambasádorka pre KP 

V súvislosti s potrebou riešenia témy marginalizovaných rómskych komunít v  regióne/meste a 

v záujme nastavenia účinných opatrení v rámci tejto témy vypracovaný dokument vychádzajúci z 

analýzy súčasného stavu. Opiera sa o krátkodobú analýzu (vzhľadom k termínu nástupu, ako aj 
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ďalším úlohám z  pracovnej náplne vyplývajúcich). Predstavuje základ možnej koncepcie na prácu 

a spoluprácu s marginalizovanými skupinami a náčrt efektívnych opatrení k realizácii pozitívnych 

zmien, kde záverom  i návrh na komplexné opatrenie - existencia multidisciplinárnej pracovnej 

skupiny ako prostriedok dopracovať sa k výstupu  s jasnou definíciou t.j. ,,strategický dokument“ pre 

CS MRK s cieľmi a s odporúčaním na akčné plány. 

 

Opatrenie č. 6                                                          

PREDAJŇA POTRAVÍN 

Plnenie: Mesto Nitra                                                                                                                                                              

Preventívne aktivity, v rámci uvedeného bodu naďalej prebiehajú, zo strany mesta formou pôsobenia 

MOPS, TSP, atď. 

 

Opatrenie č. 7                                                          

ODPAD, ČIERNE SKLÁDKY 

Plnenie:  MsÚ/Ambasádorka pre komunitnú prácu v Nitre    

Stručné zhrnutie - nelegálne skládky  

Mestská časť Dolné a Horné Krškany   

Súčinnosť: NKS, Stredisko mestských služieb, Odbor životného prostredia, MOPS (miestne občianske 

poriadkové služby), komunita obyvateľov, Zdravé regióny. 

 Zmapovanie terénu a manažment k úlohám (ApKP, OžP):  08.07.2020, 16.07.2020, 

23.07.2020, 27.07.2020  

 Odstraňovanie nelegálnych skládok (Roľnícka ulica): 30.07.2020, 06.08.2020, 12.08.2020, 

20.08.2020 v spolupráci s NKS, SMS, miestnou komunitou, MOPS, Odbor životného 

prostredia, Organizácia Zdravé regióny/ asistenti podpory zdravia – prevencia opätovného 

nevytvárania, iné. Trvá. 

 Monitoring v teréne (OŽP, MOPS) Kalvária nelegálne skládky: 06.08.2020 

 19.08. 2020 výkon odstraňovania znečistenia ul. Súlovska (Kalvária) v spolupráci APZ, 

komunita, Stredisko mestských služieb, Odbor životného prostredia, NKS. 

 Pracovné stretnutie (MOPS, APZ, Odbor životného prostredia, SMS, iní) v MsÚ k nelegálnym 

skládkam dňa 10.08. 2020. 

 19.08.2020 prac. stretnutie ApKP s  Regionálnou koordinátorkou APZ + APZ – nelegálne 

skládky príprava Borová ul. - možnosti aktivít, v rámci komunity obyvateľov. 

 Pracovné stretnutie  ApKP 13.08.2020 s p. riaditeľkou ÚPSVaR Nitra. Okrem iného s cieľom 

zvýšenia zamestnanosti cez projekty a príspevky ÚPSVaRu - spojené i v téme riešenia 
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nelegálnych skládok v lokalitách, ďalej možnosti sprístupnenia školských ihrísk v poobedných 

hodinách pre deti a mládež, revitalizácia životného prostredia a prostredia školských budov. 

Sprostredkovanie informácií/návrhy k Odboru strategického a projektového riadenia v Nitre 

a dotknutým odborom. Zo zákona § 52a  - Príspevok na aktivačnú činnosť formou 

dobrovoľníckej služby, § 50j - Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti, Projekt praxou k zamestnaniu 2. 

Odstraňovanie nelegálnych skládok v riešení, v systematickej postupnosti, v zmysle aj 

ostatných lokalít. 

 

Opatrenie č. 8                                                          

INVESTÍCIE 

Plnenie:  MsÚ/Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

Oprava komunikácií a chodníkov 

- MČ Krškany 

MK Dvorčanská od Novozámockej po žel. priecestie vrátane chodníka-zrealizované 04/2020 

MK križovatka ul. Liesková Na Priehon-zrealizované 04/2020 

MK ul. 1.mája od ul. Látečkovej - zrealizované 04/2020 

MK ul. Na Hlinách – zrealizované 05/2020 (nebola pôvodne uvedená v mat.č.1601/2018) 

- MČ Zobor, Dražovce  

MK Poniklecova od križovatky Klinčekova po Azalkovu – zrealizované 06/2020 

MK Lukáčova – termín realizácie 08/2020 

MK Vansovej od križovatky Jelenecká po Radovú – zrealizované 04/2020 

 
Opatrenie č. 9                                                         

ZAMESTNANIE MRK 

Plnenie: MsÚ/Ambasádorka pre komunitnú prácu v Nitre  

Okrem iného spolupráca so štátnou príspevkovou organizáciou Zdravé regióny, Národný projekt 

Zdravé komunity 2B.  Hlavným cieľom projektu - zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných 

rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ). Hlavná aktivita projektu 

je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z 

Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje. V uvedenej organizácií sa zamestnali traja ľudia, výkon práce Nitra/lokality 

s prítomnosťou CS. 
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Opatrenie č. 10                                                          

PODPORA SLUŽIEB 

Plnenie:  MsÚ/Odbor projektového a strategického riadenia                                                                                                       

Mesto Nitra nevypracovalo projektové dokumentácie na investičné zámery CIZS v mestskej časti 

Dražovce a Janíkovce z dôvodu, že Riadiaci orgán IROP nevedel deklarovať vyhlásenie výzvy na 

budovanie CIZS ešte v tomto programovom období.  V súčasnosti nie je vyhlásená výzva na 

budovanie CIZS v rámci IROP, cez ktorú by sa investičné zámery dali financovať. 

 


