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Dôvodová správa 

 

V zmysle uznesenia 353/2021-MZ zo dňa 28.10.2021 predkladáme správu zo stretnutí 

týkajúcich sa prevodu majetku kompostárne do vlastníctva Nitrianskych komunálnych služieb. 

Dňa 25.11.2021 sa konalo pracovné stretnutie k riešeniu tohto uznesenia, a teda 

budúcnosti mestskej kompostárne pracovné stretnutie za účasti zástupcov odborov MsÚ (OŽP, 

OE, OPASR, OM), komisie pre životné prostredie a spoločnosti NKS.  

Na stretnutí sa diskutovalo o tom, aké je nastavenie súčasnej prevádzky, jeho výhody 

a nevýhody, podmienky prevodu, možnosti získania grantu a pod.  

Výsledkom diskusie bolo konštatovanie, že súčasný spôsob prevádzky kompostárne je 

pre mesto Nitra prínosný a výhodný. Aby toto konštatovanie bolo podopreté faktami a číslami, 

dohodlo sa, že ako treba podrobne zmapovať a zanalyzovať súčasný stav a spôsob prevádzky 

kompostárne, ako aj podmienky prevodu a z toho plynúce následky. K tomu je potrebné 

zhromaždiť všetky relevantné informácie, ako sú pôvodný projekt výstavby vrátane projektu 

k žiadosti o NFP, ekonomické informácie a prehľady, majetkové informácie potrebné 

k prevodu medzi subjektami, dáta o prevádzke, jej nastavení, kapacitách, príjmoch a výdavkov 

a napokon aj štúdia modernizácie a rozšírenia.  

Dohodlo sa, kto ktoré informácie a materiály dodá a potom sa spracujú alternatívne 

riešenia. Niektoré materiály sa sumarizovali dlhšie, takže najbližšie pracovné stretnutie bude 

koncom januára 2022. 

 


