
Z á p i s n i c a 
Komisie pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti 

Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 11.1.2022 na MsÚ v Nitre 
 

Program 

1. Vyhodnotenie činnosti Komisie za r. 2021/ Kontrola plnenia uznesení za r. 2021 
2. Rôzne (informácie z rokovania MZ, podnety členov komisie, útvarov MsÚ, iné)   
 

K bodu 1.: Predsedníčka Komisie ŽP Ing. Králová, PhD. skonštatovala, že väčšinu uznesení a úloh 

stanovených komisiou sa podarilo splniť. Z celkového počtu 72 uznesení nebolo splnených 10 

uznesení, ku ktorým Komisia ŽP ku dnešnému dňu nedostala žiadne oficiálne vyjadrenie 

kompetentných odborov a orgánov mesta. P. predsedníčka poverila tajomníka/zapisovateľa Komisie 

ŽP, aby si opätovne žiadala vyjadrenia a o výsledku informoval členov Komisie ŽP na februárovom 

zasadnutí komisie.  

Diskusia k Uzneseniu Komisie ŽP č. 10-2021: 

p. Obertáš: Navrhujem, aby MsP inštalovala na Sitniansku ul. za účelom monitorovania dvora za OC 

Lipa vyradené, ale stále funkčné kamerové systémy, keď len dočasne, aby bolo možné identifikovať 

narušiteľov verejného poriadku, ktorý znečisťujú uvedený priestor.   

Ing. Kretter: Riešením by mohlo byť uzavreté stojisko smetných nádob.  

p. Obertáš: Toto riešenie nepovažujem za vhodné a je aj dosť finančné náročné, jedna „klietka pre 

kontajnery“ stojí niekoľko tisíc eur. Zároveň by aj tak znečisťovanie pokračovalo vyhádzaním odpadu 

okolo uzamknutého stojiska. 

Mgr. Jakab: Postačilo by možno osadenie tabule s upozornením, že priestor je monitorovaný 

kamerovým systémom.  

2. K bodu Rôzne: 

1. Elektronické denníky dodávateľov údržby verejnej zelene 

p. Obertáš, Ing. Králová: Bolo by žiadúce keby konečne začali fungovať nami navrhnuté elektronické 

denníky pre pracovníkov údržby verejnej zelene (ÚVZ), ktoré by Komisii, ale aj mestu poskytli lepší 

prehľad o ich činnosti a zároveň by zjednodušili prácu pre samotných dodávateľov ÚVZ.   

Uznesenie Komisie ŽP č. 1/2022 

Komisia ŽP žiada, aby Odbor ŽP najneskôr do 15. februára 2022 predložil komisii správu 

o pripravenosti systému elektronických denníkov pre dodávateľov ÚVZ tak aby mohol byť systém 

spustený od začiatku jarnej sezóny ÚVZ. Daná správa má obsahovať aj prípadné technické problémy 

aplikácie elektronického denníka a prípadné návrhy na zlepšenie zo strany Odboru ŽP.  

2. Návrhy využitia a regenerácie nábrežia rieky Nitra 

Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy poslala Komisii ŽP na preštudovanie 

materiál Odporúčania pre mesto Nitra pri vypracovaní návrhoch využitia a regenerácie nábrežia rieky 

Nitra na území mesta organizátorom seminára „Rieky a nábrežia“ konaného 10. 11. 2021 v 

Nitrianskej synagóge.  

 



Diskusia: 

p. Hollý: v prvom rade je nutné doriešiť majetkovo-právne vzťahy na danom území. Musí byť písomná 

dohoda medzi mestom a súkromnými vlastníkmi.  

Ing. Králová: Dôležité je aj to z akých zdrojov by sa ten projekt financoval.  

p. Obertáš: Áno, dôležité je skôr než sa začne so štúdiami, projektovou dokumentáciou a pod. aby 

mesto malo finančné krytie, aby tak nevznikla ďalšia štúdia/projekt, ktorý skončí v šuflíku.  

Uznesenie Komisie ŽP č. 2/2022 

Komisia ŽP sa oboznámila s obsahom materiálu „Odporúčania pre mesto Nitra pri vypracovaní 

návrhov využitia a regenerácie nábrežia rieky Nitra na území mesta“ a berie ho na vedomie. 

K materiálu resp. projektu majú členovia komisie rôzne pripomienky a otázky a z toho dôvodu budú 

prizvaní na zasadnutie Komisie ŽP, ktoré sa uskutoční 15. februára 2022 vedúci odboru ŽP Ing. 

Lančarič a Ing. Zoltán Balko.  

3. Komunitné kompostéry 

Na území Mesta Nitra v KBV (sídliská) boli v priebehu decembra 2021 rozmiestnené tzv. komunitné 

kompostéry, ktoré majú v lokalitách, kde boli umiestnené nahradiť zberné nádoby na kuchynský 

odpad z domácností.  

Prítomní členovia Komisie ŽP sa zhodla na tom, že Komisia ŽP mala byť ešte pred samotnou 

realizáciou tohto projektu detailne informovaná o postupe zo strany Odboru ŽP o zámere mesta 

spustiť v Nitre komunitné kompostovanie. To že sa tak nestalo považuje Komisia ŽP komisie za 

nekorektné zo strany Odboru ŽP. Väčšina pripomienok členov Komisie ŽP sa týkala kto a na základe 

čoho rozhodol o tom, kde konkrétne budú kompostéry rozmiestnené, z akých zdrojov boli 

financované a ak má komunitné kompostovanie viesť k úsporám Komisia žiada predložiť dáta, ktoré 

by preukázali koľko mesto ušetrí ak nahradí zberné nádoby kompostérmi. Nie je vôbec doriešená 

pravidelná starostlivosť o komunitné kompostéry. 

Predsedníčka Komisie ŽP Ing. Králová vyjadrila svoju veľkú nespokojnosť s celým procesom osádzania 

komunitných kompostérov, ktorý nebol v súlade s návrhmi pracovnej skupiny. Z toho dôvodu Ing. 

Králová žiada prizvať na najbližšie zasadnutie kompetentných pracovníkov MsÚ- Odbor ŽP.  

Uznesenie Komisie ŽP č. 3/2022 

Komisia ŽP žiada od Odboru ŽP predložiť podrobnú Správu k projektu komunitného kompostovania. 

Súčasťou správy musí byť: technická dokumentácia ku kompostérom, analýza nákladov/výnosov 

projektu, ako je zabezpečená udržateľnosť projektu. Zároveň Komisia ŽP žiada prizvať na zasadnutie 

komisie, ktoré sa uskutoční 15. februára 2022 kompetentné osoby z Mestského úradu, ktoré majú na 

starosti projekt komunitného kompostovania v meste Nitra.    

4. Pečiatkáreň 

p. Obertáš: Rád by som upozornil na to, že navrhnuté uznesenie kde by výsadbou drevín bola 

doriešená situácia s nelegálnym parkovaním na Kmeťkovej ul. (Pečiatkáreň) ešte stále nie je splnené.  

Ing. Králová: áno, mala tam prebehnúť výsadba kríkov na jeseň, avšak na jeseň 2021 sa to nepodarilo. 

Osobne by som bola rada, keby sa tak stalo túto jar a nečakalo sa až do jesene 2022. Odporúčam, aby 

sa namiesto kríkov vysadili stromy.  



p. Obertáš: Súhlasím, stromy sú určite lepšie ako kríky. Otázka znie či by nebolo vhodnejšie zasadiť 

ich až na jeseň, prežijú?  

Ing. Králová: Stromy sa môžu sadiť aj na jar, len treba zabezpečiť pravidelnú a dostatočnú zálievku.  

 

 

Uznesenie Komisie ŽP č. 4/2022 

Komisia ŽP žiada informáciu od OŽP či bude realizovaná výsadba na zatrávňovacom prícestnom páse 

na Kmeťkovej ul. v blízkosti prevádzky Pečiatkáreň. Súčasne odporúča, aby sa namiesto plánovaných 

kríkov vysadili stromy a to ešte na jar 2022, aby sa čím skôr zamedzilo nelegálnemu parkovaniu na 

tomto mieste.   

5. Skatepark Popradská 

Ing. Králová: Naďalej tu pretrváva problém so zvýšeným neporiadkom v blízkosti U rampy. 

Odporúčam pridať tam aspoň jednu malú odpadovú nádobu a celý areál oplotiť, pričom by toto 

ihrisko malo mať svojho správcu, ktorý dohliadal, aby v jeho priestor bol dodržiavaný verejný 

poriadok.     

p. Obertáš: Skatepark by mal byť monitorovaný kamerami, oplotený a v noci by mal byť areál 

uzamknutý.  

Uznesenie Komisie ŽP č. 5/2022 

Komisia ŽP odporúča, aby Odbor ŽP zabezpečil min. 1 malú odpadovú nádobu v blízkosti U rampy 

v areáli skateparku na Popradskej ul. pretože daný verejný priestor býva často znečistený odpadkami.    

Uznesenie Komisie ŽP č. 6/2022 

Komisia ŽP odporúča, aby areál  „skateparku“ na Popradskej ul. bol oplotený a aby mal správcu, ktorý 

bude dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku v tomto priestore.  

6. Cintorín Pražská ul.  

Ing. Králová: Odporúčam, aby bol obnovený náter na bránach cintorína na Pražskej ul., pretože je to 

naozaj vo veľmi zlom stave.  

Uznesenie Komisie ŽP č. 7/2022 

Komisia ŽP odporúča, aby Stredisko MS – Správa cintorínov zabezpečila obnovenie náteru brán 

cintorína na Pražskej ul.  

 

 

 

 

V Nitre,  21.1.2022                                                                              Ing.  Jarmila Králová, PhD.         

Predsedníčka Komisie pre ŽP, verejný 
poriadok a komunálne činnosti 



 

 


