
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti 

Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 28.04.2020 na MsÚ v Nitre 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Upratovanie ulíc a verejných priestranstiev  v meste Nitra + zhodnotenie 

činnosti aktivačných pracovníkov v roku 2019, plán údržby verejnej 

zelene  

2. Nakladanie s odpadmi – dotazník  

3. Rôzne (informácie z rokovania MZ, podnety členov komisie, útvarov 

MsÚ, iné)   
   

 

K bodu č. 1 

Predsedníčka Komisie Ing. Králová, PhD., stručne oboznámila členov komisie s materiálom 

SPRÁVA O ČINNOSTI AKTIVAČNÝCH PRÁC V NITRE  ZA ROK 2019 (autor: Mgr. 

Katarína Bedešová, referent pre verejné priestranstvá a aktivačné práce). Zo správy vyberáme:  

- Ku konca roka vykonávalo aktivačné (verejnoprospešné) práce na území mesta Nitra 

70 pracovníkov v 13 mestských lokalitách 

 

- Pracovná činnosť aktivačných pracovníkov je zameraná hlavne na : 

i) Čistenie verejných priestranstiev 

ii) Údržbu a úpravu verejnej zelene 

iii) Zbieranie odpadkov na verejných priestranstvách 

iv) Čistenie chodníkov od buriny a odpadkov 

v) Likvidáciu nelegálnych skládok 

vi) Likvidáciu ležovísk, vytvorených bezdomovcami  

vii) Hrabanie a zametanie opadaného lístia 

- aktivácia uchádzačov o zamestnanie má na čistote a údržbe mesta nezastupiteľný 

podiel, bez tejto možnosti práce by tieto práce mesto zabezpečovalo s podstatne 

vyššími nákladmi. Je to zrejmé z objemu prác hlavne v oblastiach, kde sa jedná o 

každodenne opakované činnosti ako zbieranie odpadkov, čistenie chodníkov, 

zametanie lístia a pod. 

 

Komisia kladne hodnotí činnosť aktivačných pracovníkov, avšak ich počet nie je 

postačujúci na to, aby čistota verejných priestranstiev bola konštantne v požadovanej 

kvalite. Na čistení verejných zelených priestranstiev sa podľa rámcovej zmluvy majú 

podieľať aj poskytovatelia údržby verejnej zelene (ďalej len ÚVZ), tí majú pred každou 



kosbou vyzbierať nečistoty z trávnatých plôch mesta. Komisia sa zhodla na tom, že 

skutkový stav nesvedčí o tom, že si tieto svoje povinnosti plnia svedomito. Je preto nutné 

zvýšiť kontrolu dodávateľov ÚVZ a následné vyvodenie následkov ich nekvalitne 

odvedenej práce či už sa to týka čistenia trávnikov od smetí alebo samotného kosenia. Za 

týmto účelom navrhuje predsedníčka komisie zriadiť tzv. EKOHLIADKY. Tie by tvorili 

zaškolení dobrovoľníci z radov občanov, ktorí by monitorovali a dokumentovali prípadné 

nedostatky činnosti dodávateľov ÚVZ a nahlasovali by ich kompetentnému 

zamestnancovi mesta príp. Komisii ŽP.  Vytvorenie takejto občianskej skupiny si vzala na 

starosť predsedníčka komisie Ing. Králová, ktorá by chcela  v dohľadnej dobe osloviť 

potenciálnych záujemcov prostredníctvom informačných kanálov mesta.  

Do budúceho zasadnutia komisie (12.5.) si majú členovia komisie pripraviť svoje návrhy 

týkajúce sa „manuálu dobrovoľníka ekohliadky – právomoci a povinnosti“.  

 

UZNESENIE č. 6/2020 

Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti sa oboznámila so znením 

Správy o činnosti aktivačných  pracovníkov za rok 2019, nemá k nej pripomienky a berie ju na 

vedomie.  

ZA:  6   PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0 
 

UZNESENIE č. 7/2020 

Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti žiada od Strediska 

mestských služieb- Referátu správy a údržby verejnej zelene  nasledovnú informáciu: 

Zoznam plôch, ktoré boli pokosené ešte pred oficiálnym začiatkom I. kosby (27.4.2020) 

a komisia zároveň žiada informáciu či tieto práce sú súčasťou rámcovej zmluvy alebo budú 

osobitne spoplatnené.  

ZA:  6   PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0 
 

 

UZNESENIE č. 8/2020 

Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti žiada OKČaŽP -SMS pasport 

predzáhradiek pred bytovými domami, o ktoré sa starajú občania.  

 

ZA:  6   PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0 
 

 

 

 



K bodu č. 2 

 

Členovia komisie boli oboznámení s dotazníkom, ktorý je zameraný na informovanosť a spokojnosť 

občanov mesta Nitra s oblasťou nakladania s komunálnymi odpadmi v meste. Tento dotazník bol 

výstupom 1. výstupom nedávno vzniknutej pracovnej skupiny ODPADY, ktorú tvoria odborníci na 

danú problematiku. Komisia mal pár pripomienok a návrhov na doplnenie, ktoré budú do dotazníka 

zapracované. O spôsobe distribúcie dotazníka budú členovia komisie informovaní.  

 

p. viceprimátor Špoták informoval členov komisie o vyhlásení výzvy Ministerstva životného 

prostredia, ktorá je zameraná na finančnú podporu informačno-osvetových aktivít v oblasti triedeného 

odpadu a predchádzania vzniku odpadu. Mesto sa chce do tejto výzvy zapojiť. Členovia komisie môžu 

posielať svoje návrhy konkrétnych info-aktivít, ktoré by mohli zvýšiť mieru triedenia odpadu občanmi 

či redukovať množstvo komunálneho odpadu.  

   

UZNESENIE č. 9/2020 

Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti schválila znenie Dotazníku 

o spokojnosti občanov mesta Nitra s nakladaním s komunálnymi odpadmi. Žiada zapracovať svoje 

pripomienky.  

 

ZA:  6   PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0 
 

 

K bodu č. 3: 

 

HOLUBY 

V súčasnosti sa množí počet sťažností na aktuálnu situáciu s holubmi v meste, ktoré sú premnožené. 

Komisia navrhuje umiestniť na verejné budovy mestský holubník, prípadne viac holubníkov. Princíp 

takzvaných mestských holubníkov je jednoduchý. Holubom sa vyčlení povala, kde sa vtáky prikrmujú 

a vďaka tomu zhromažďujú z celého okolia. Holubníky sa pravidelne čistia a dezinfikujú. Vajíčka sa 

neustále odoberajú a nahrádzajú umelými, z ktorých sa nevyliahnu mláďatá. Tým sa zabraňuje ďalšej 

reprodukcii a prírastkom v populácii. Postupným starnutím populácie, prirodzeným úhynom a tiež 

lovom dravcov v okolí mesta sa dá postupne množstvo holubov dostať pod kontrolu. Je to jedno z 

najlepších humánnych a systémových riešení, ktoré by mohlo dlhodobo fungovať. 

 

UZNESENIE č. 10/2020 

Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti odporúča OKČaŽP 

vypracovať návrh projektu Mestský holubník, ktorý by obsahoval finančné, technické náklady ako aj 

personálne náklady na realizáciu. Komisia tiež vyzýva OKČaŽP aby zvážil aj iné možnosti regulácie 

holubov v meste okrem ich odchytu do klietok a následného utrácania.    

ZA:  6   PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0 
 

      

 

VEREJNÉ KOMUNITNÉ OHNISKO POD BORINOU 

UZNESENIE č. 11/2020 

Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti žiada od OKČaŽP informáciu 

či OKČaŽP dal súhlasné stanovisko k zriadeniu verejného komunitného ohniska na ihrisku pod 

Borinou (rotary club). Vo večerných a nočných hodinách sa tam zoskupujú či bezdomovci a iné 

minoritné skupiny obyvateľstva, hrozí tiež nebezpečenstvo požiaru keďže v blízkosti ohniska sú 

stromy.  



ZA:  6   PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0 
 

 

UZNESENIE č. 12/2020 

Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti žiada informáciu od Mestskej 

polície či by bolo možné zasielať sekretárovi komisie kvartálne zhrnutie priestupkov ideálne podľa 

jednotlivých mestských častí.  

ZA:  6   PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0 
 

 

ZÁKAZ POŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE 

UZNESENIE č. 13/2020 

Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti odporúča OKČaŽP a Mestskej 

polícii aby sa  venovali úprave VZN č. 15/2007 o dodržiavaní verejnej čistoty a poriadku, §15 Zákaz 

požívania alkoholických nápojov tak, aby sa situácia v tejto oblasti zlepšila nakoľko sa tento zákaz dá 

jednoducho obísť a platné VZN a procesy a mechanizmy z neho vyplývajúce nie sú efektívne. 

Komisia žiada vyjadrenie OKČaŽP a MsP k tejto veci.   

 

ZA:  6   PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitre  13.05 .2020                                                                              Ing.  Jarmila Králová, PhD.                                                                                                              

                                                                                                                      predsedníčka Komisie   

                                                                                                                    pre ŽP, verejný poriadok                              

            a komunálne činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Martin Pavelka, sekretár komisie 


