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

Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 15.2.2022 na MsÚ v Nitre 
 

Program: 

1. Kontrola plnenia uznesení a úloh stanovených komisiou 
2. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2021 
3. Diskusia k materiálu: Odporúčania pre mesto Nitra pri vypracovaní návrhov využitia a 
regenerácie nábrežia rieky Nitra na území mesta 
4. Informatívna správa o realizácii neinvestičných opráv chodníkov v Meste Nitra za rok  
              2021 

5. Informatívna správa o realizácii nových chodníkov, ciest s parkovísk v Meste Nitra za     
               rok 2021 

6. Rôzne (informácie z rokovania MZ, podnety členov komisie, útvarov MsÚ, iné)   
 

K bodu 1.: Predsedníčka Komisie ŽP Ing. Králová, PhD. konštatovala, že uznesenia boli splnené.  

 

K bodu 2.:  Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2021 

Správu stručne predstavil náčelník MsP Mgr. Erik Duchoň. Nasledovala diskusia.  
 
p. Obertáš:  Ako je to s vytvorením nových okrskov v MČ Drážovce a Krškany, o ktorých sa už 
dávnejšie hovorilo.  
 
Mgr. Duchoň: Stále to máme v pláne, avšak nemáme dosť príslušníkov MsP. V Drážovciach už 
majú príslušníci vytvorenú stálu miestnosť v Kultúrnom dome.  
 
p. Obertáš: ale veď stav členov MsP je vraj stabilizovaný, tak ako je to vlastne? Prečo 
neprijmete nových ľudí?  
 
Mgr. Duchoň: Pretože nám neboli schválené peniaze na mzdy nových pracovníkov v rozpočte. 
Bol som v tejto veci aj za p. prednostom a primátorom, ale žiaľ pri príprave rozpočtu mi to 
vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu škrtol z dôvodu že mestská pokladnica na to nemá 
prostriedky.  
 
Ing. Králová: Ako by vám mohla pomôcť naša komisia?  
 
Mgr. Duchoň: Tak pomohlo by nám, keby ste apelovali na kompetentných, aby navýšili 
rozpočet MsP, aby sme mohli prijať nových príslušníkov. Činnosti, ktoré vykonáva MsP rokmi 
pribúdajú, ale počet našich ľudí sa len mierne zvýšil. Nestíhame hlavne adekvátne riešiť 
priestupky na dopravnom úseku, parkovanie a pod. Potrebujeme  min. 2 nových príslušníkov.  
 
Mgr. Jakab: Ja osobne sa nazdávam, že by bolo dobré aj omladiť kolektív MsP. Mimochodom, 
v Správe  o činnosti som si všimol, že výrazne klesol počet nahlásených priestupkov. Čím to 
bolo spôsobené? 



 
Mgr. Duchoň: určite to bolo hlavne vplyvom pandémie a pandemických opatrení. Menší pohyb 
občanov v meste, lockdowny, zavreté prevádzky, pohostinstvá a pod. Čo sa týka veku 
príslušníkov MsP naozaj sme prestarnutý, máme dosť príslušníkov, ktorí nadsluhujú. To však 
súvisí aj s tým, že MsP má iný režin výsluhových dôchodkov ako napr. u štátnej polície.  
 
Ing. Králová: Aká je situácie ohľadne novej kamerovej miestnosti? Je to stále aktuálne 
vzhľadom na to, že má v Nitre vzniknúť Krízové centrum riadenia?  
 
Mgr.Duchoň: Áno, toto centrum by malo byť financované z eurofondov, kde by svoj priestor 
mala štátna aj mestská polícia. Do 2 rokov by to malo byť vybudované.  
 
Mgr. Špoták: Som jednoznačne za navýšenie počtu príslušníkov MsP, ale treba brať na zreteľ, 
že pandémia výrazne obmedzila príjmy samosprávy.  
 
 
UZNESENIE KOMISIE ŽP č. 8/2022 

Komisia ŽP odporúča, aby pri príprave rozpočtu mesta pre rok 2023 sa vyčlenili finančné 
prostriedky na pokrytie mzdových a prevádzkových nákladov pre min. 4 nových príslušníkov 
MsP.  
ZA: 7     ZDRŽAL SA: 1    PROTI: 0 
 

K bodu 3: Diskusia k materiálu: Odporúčania pre mesto Nitra pri vypracovaní 

návrhov využitia a regenerácie nábrežia rieky Nitra na území mesta 

Pozvanie na zasadnutie Komisie ŽP prijal Ing. Zoltán Balko, predseda Spoločnosti pre záhradnú a 

krajinnú tvorbu, predkladateľ materiálu 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.  

Ing. Balko: V prvom rade by som apeloval na vedenie mesta a kompetentné orgány/odbory mesta, 

aby z toho nevznikla komerčná / developerská zóna. Rieka Nitra má zaujímavé meandre a pobrežie. 

Má to veľký potenciál. Odporúčame napojenie územia do štruktúry mesta s cieľom vytvoriť sieť 

zelene a rekreácie so zachovaním funkčnej kostry ekologickej stability mesta. Čo je veľkou devízou 

Nitry je ten bezprostredný kontakt rieky s obytnými zónami. Bol by som však veľmi nerád, keby sa išlo 

cestou asfaltovania a betónovania. Takých plôch je už v meste priveľa. Treba zachovať prírodný ráz 

oblasti, aj keď samozrejme netreba z toho spraviť chránené územie, kam noha bežného smrteľníka 

nebude môcť vkročiť. Mal by to byť citlivý prienik prírody a kultúry.   

p. Obertáš: Nesúvisí to síce priamo s témou, ale rád by som sa spýtal na avizovaný skate park na 

Chrenovej. Prečo došlo k schváleniu tohto projektu napriek rôznym výhradám odbornej verejnosti? 

Bola  komisia dostatočne odborne spôsobilá na posúdenie tohto projektu? S projektom nesúhlasila 

Komisia pre územné plánovanie.  

Ing. Balko:  som členom komisie pre územné plánovanie – my sme dostali už finálnu verziu projektu.  

Mgr. Špoták: Podľa mňa je ten projekt dobrý, aj keď nie som odborník na danú problematiku.  

Ing. Balko: Ja mám výhrady voči tomu, že skate park je zóna len pre úzku skupinu obyvateľov, pre 

minoritu, nie pre širokú verejnosť.  



Ing. Králová: Vráťme sa k téme nábrežia rieky. Už boli v minulosti nejaké návrhy na využitie nábrežia?  

Ing. Balko: Neviem o tom, určite nie v takej komplexnej podobe a v takom rozsahu.  

Mgr. Jakab: Má mesto – Útvar hl. architekta podobnú koncepciu? Aký je ich postoj k tomuto 

projektu? 

Mgr. Špoták: Pripravuje sa nový územný plán. Vízia tu je: mesto na rieke. Táto koncepcia je však 

trocha viac komerčne orientovaná.  

Ing. Balko:  Chápať toto územie ako priestor pre promenády a reštaurácie vnímam ako cestu do 

pekla. Nábrežie rieky nie je rezervácia, je to vhodné miesto pre šport a rekreáciu ale treba na to ísť 

s citom voči zachovaniu prírody, stanoviť si limity a zvážiť mieru zásahu a dopady na zelenú štruktúru 

mesta.  

Ing. Lančarič: Toho času sa pripravuje Generel zelene čo je podklad pre územný plán. Generel zelene 

rieši aj nábrežie rieky  

UZNESENIE KOMISIE ŽP č. 9/2022 

Komisia ŽP odporúča pri tvorbe Územného plánu zohľadniť  materiál Odporúčania pre mesto 

Nitra pri vypracovaní návrhov využitia a regenerácie nábrežia rieky Nitra na území mesta.  

ZA: 8     ZDRŽAL SA: 0    PROTI: 0 
 

K bodu 3.:  Informatívna správa o realizácii neinvestičných opráv chodníkov 

v Meste Nitra za rok 2021 

 

p. Obertáš: Mala by sa výrazne zvýšiť kvalita opráv chodníkov, napr. na Dolnočermánskej ul. 

je sú výrazné nedostatky.  

UZNESENIE KOMISIE ŽP č. 10/2022 

Komisia ŽP berie na vedomie  Informatívnu správu o realizácii neinvestičných opráv chodníkov 

v Meste Nitra za rok 2021  a odporúča, aby sa zvýšila kvalita vykonávaných prác.  
 

ZA: 8     ZDRŽAL SA: 0    PROTI: 0 

 

K bodu 4: Informatívna správa o realizácii nových chodníkov, ciest s parkovísk 

v Meste Nitra za  rok 2021 

 

UZNESENIE KOMISIE ŽP č. 11/2022 

Komisia ŽP berie na vedomie  Informatívnu správu o realizácii nových chodníkov, ciest s 

parkovísk v Meste Nitra za  rok 2021.  
 

ZA: 8     ZDRŽAL SA: 0    PROTI: 0 

 

 



K bodu 5. Rôzne: 

I. Komunitné kompostéry: 

Ing. Lančarič: Komunitné kompostovanie je legálny spôsob zhodnocovania BRKO, pričom projekt bol 

financovaný z príspevku od Environmentálneho fondu. Nemali by sme stále ustupovať nespokojným 

jednotlivcom. Nástupom mestského kompostmajstra (predpokladaný termín marec 2022) bude 

zabezpečená profesionálna starostlivosť o kompostéry. Samozrejme reagujeme aj budeme reagovať 

na individuálne podnety občanov a VMČ. Ide nám o to, aby občania boli spokojní, ale na druhej 

strane tie požiadavky musia byť relevantné a odborne posúdené. Do úvahy treba brať aj to, že je to 

pilotný projekt.  

p. Obertáš: Ja by som opätovne rád poukázal na to, že to malo byť odkomunikované s Komisou ŽP 

a Výbormi MČ aj vzhľadom na to, že to do istej miery rizikový projekt, keďže je to nový projekt.  

Ing. Králová: Ja mám výhrady voči tomu, že sa o kompostéry bude starať platený zamestnanec mesta, 

keď sú to komunitné kompostéry mala by sa o ne starať komunita, teda občania, ktorí prejavili 

záujem o kompostéry.  

Ing. Lančarič: Áno, je pravda, že všetky tieto informácie mali ísť do Komisie ŽP, ospravedľňujem sa. Na 

margo toho mestského kompostmajstra. Ten zabezpečí profesionálnu starostlivosť o kompostéry, 

dobrovoľnícka starostlivosť by naopak mohla byť riziková. Okrem toho mestský kompostmajster bude 

mať v náplni aj inú agendu v rámci ref. pre odpadové hospodárstva. Bude teda posilou Odboru ŽP, 

ktorá je žiadúca. A do starostlivosti by sme chceli zapojiť aj miestnu komunitu.   

Mgr. Jakab: Mne sa myšlienka komunitného (sídliskového) kompostovania páči. A je lepšie keď ich 

bude mať na starosti platený človek, ktorý bude k tomu pristupovať zodpovednejšie ako neplatení 

dobrovoľníci. Nie je to podľa mňa zlá investícia.  

II. Distribúcia záhradných kompostérov 

Odbor ŽP poslal na adresu Komisie ŽP žiadosť o stanovisko k alternatívam distribúcie záhradných 

kompostérov pre rodinné domy.  

Alternatíva č. 1: Každá MČ bude mať svoje výdajné miesto tak ako tomu bolo minulý rok 

(kultúrne domy + mestská hala, atletický štadión Stavbár).  

Alternatíva č. 2:  bude len 1 centrálne výdajné miesto pre všetky MČ – zoborské kasárne.  

Odbor ŽP preferuje 2. variant nakoľko v tomto prípade nebude nutné riešiť presuny 

kompostérov do jednotlivých MČ a opätovný presun kompostérov, ktoré si občania 

nevyzdvihnú z kultúrnych domov naspäť do skladu v kasárňach.  

Ing. Králová: Ja som za to, aby v Párovských hájoch a iných okrajových častiach mesta 

prebiehal výdaj kompostérov priamo v mestskej časti, aby to nemali ľudia tak ďaleko.  

UZNESENIE KOMISIE ŽP č. 12/2022 

Komisia ŽP odporúča, aby výdaj záhradných kompostérov pre rodinné domy v MČ: Párovské 
háje, Drážovce, Krškany, Mlynárce a Kynek bol realizovaný prostredníctvom Kultúrnych 
domov v týchto mestských častiach. Občania ostatných MČ (Chrenová, Klokočina, Zobor, 
Čermáň, Staré mesto) by si vyzdvihli kompostér v areáli bývalých kasárni pod Zoborom a na 
Mestskom úrade.  
 



ZA: 8     ZDRŽAL SA: 0    PROTI: 0 

 

III. Zvýšenie kontroly zemných úprav po rozkopávkach 

p. Obertáš: Žiadam, aby bola dôslednejšie vykonávaná kontrola zemných úprav po rozkopávkach 

a pod. Príkladom je regenerácia vnútrobloku na Mikovíniho. 

Ing. Lančarič: Áno, o tomto konkrétnom prípade vieme a je to v riešení. Dodávateľ prác prisľúbil, že 

vykoná nápravu v jarnom období.  

 IV. Elektronické denníky pre dodávateľov údržby verejnej zelene (ÚVZ) 

Ing. Králová: Bola by som rada, keby už počas kosby v roku 2022 boli uvedené do praxe elektronické 

denníky ÚVZ. Za týmto účelom rada zorganizujem stretnutie s jednotlivými dodávateľmi ÚVZ.  Žiadam  

v tejto veci súčinnosť Odboru ŽP.  

Ing. Lančarič: Zabezpečím účasť dodávateľov ÚVZ.  

 

V. Harmonogram blokového čistenia ulíc.  

UZNESENIE KOMISIE ŽP č. 13/2022 

Komisia ŽP žiada Stredisko Mestských služieb o doručenie Harmonogramu blokového čistenia 
ulíc.   
 

ZA: 8     ZDRŽAL SA: 0    PROTI: 0 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

V Nitre,  8.3.2022                                                                              Ing.  Jarmila Králová, PhD.         

Predsedníčka Komisie pre ŽP, verejný 
poriadok a komunálne činnosti 

 


