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

Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 15.3.2022 na MsÚ v Nitre 
 

Program: 

15. marec 2022 o 15:30  

1. Kontrola plnenia uznesení a úloh stanovených komisiou 
2. Činnosť aktivačných pracovníkov v roku 2021 a zámery ich využitia v ďalšom období 
3. Informatívna správa o zabezpečení plánu údržby verejnej zelene a kosby trávnikov na r. 2022 
4. 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.: Predsedníčka Komisie ŽP Ing. Králová stručne predstavila predkladaný materiál. Ing. Králová, p. 

Obertáš vyjadrili veľkú spokojnosť s prácou p. Bedešovej zo Strediska mestských služieb, ktorá ma na starosti 
aktivačných pracovníkov a poriadok na verejných priestranstvách. Možno teda len konštatovať, že 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. Mesto Nitra uzatvára v priebehu roka Dohodu o zabezpečení povinnej práce s 
Okresným súdom Nitra, kde je priebehu roka priemerne +/-10 ľudí, ktorí vykonávajú v rôznom rozsahu hodín 
pomoc pri údržbe verejných priestranstiev. 
 

K bodu 3.: Diskusia k správe o zabezpečení plánu údržby verejnej zelene a kosby trávnikov 

na r. 2022 

Ing. Kretter: V akom období sa robieva zber konárov a haluziny? Je vykonávaná pravidelná kontrola či si 

tieto práce dodávatelia údržby verejnej zelene (ďalej len ÚVZ) vykonávajú svedomite? A ako to funguje 

s prekopávaním pieskovísk? Aká je aktuálna výmer plôch, o ktoré sa mesto prostredníctvom dodávateľov 

ÚVZ stará? 

Ing. Lančarič: Čo sa týka pieskovísk je to rovnaký počet úkonov a termíny ako minulý rok. Čo sa týka výmery 

ÚVZ je to aktuálne 270 ha čo je o 3500 m2 viac ako v predchádzajúcom období. Za kontrolu vyzbierania 

a odvozu konárov a haluziny zodpovedá Bc. Gavalovič z Odboru ŽP, ktorý pravidelne komunikuje 

s jednotlivými dodávateľmi ÚVZ a vykonáva aj kontrolu v teréne. Tento zber sa predpokladá robiť 

v intervale 2 týždňov. 

Ing. Králová: Ulica Na dolinu na Kyneku je dosť zanedbaná. Kto sa bude o to starať?  

Ing. Lančarič: Je to príliš veľká plocha a majiteľom nie je mesto. Zistím kto je správcom komunikácie.  

Ing. Králová: Žiadúce by bolo zabezpečiť starostlivosť o stromy a kríky, ktoré rastú popri ceste a zasahujú do 

vozovky čím ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky.  

Ing. Lančarič: Náš odbor ŽP nemá na to peniaze v rozpočte.  

p. Obertáš: Treba vyzvať vlastníka alebo správcu komunikácie na údržbu, v prípade neuposlúchnutia výzvy 

ho  pokutovať ho a v prípade, žeby nedošlo k náprave nech sa o to stará mesto.  

Ing. Kretter: Podľa mňa by sa mesto malo zaoberať možnosťou dať do VZN povinnosť vlastníka starať sa 

o priechodnosť chodníkov a komunikácii t.j. orez konárov, ktoré zasahujú do chodníka či cesty z jeho 

záhrady či pozemku.  



 

 

Uznesenie Komisie ŽP č. 14/2022 

Komisia ŽP odporúča, aby Odbor ŽP vyzval majiteľa cesty „Na dolinu“, aby zabezpečil starostlivosť 

o prícestné zelené pásy. Komisia odporúča, aby Mesto Nitra zvážilo či nezaradiť túto lokalitu do údržby 

Strediskom mestských služieb.   

Uznesenie Komisie ŽP č. 15/2022 

Komisia žiada právne oddelenie MsÚ, aby v spolupráci s Komisiou pre životné prostredie bolo vypracované 

Včeobecne záväzné nariadenie, ktoré by riešilo zabezpečenie priechodnosti chodníkov pri súkromných 

domoch a záhradách, kde konáre výrazne prerastajú z ich stromov do chodníkov a bránia pohybu chodcov 

/kontaktná osoba za Komisiu A. Kretter/. 

 

Ing. Kretter: Rád by som upozornil na to, že kosenie plôch by malo byť posudzované individuálne, teda 

podľa potreby a charakteru danej plochy.  Nie všade je nutné vykonávať 5 kosieb.  

Ing. Lančarič: Uvažovali sme nad tým, ale po porade s dodávateľmi ÚVZ sme to zavrhli nakoľko je lepšie 

kosiť pravidelne aj extenzívne plochy nakoľko sa po dlhších prestávkach medzi kosbami zvýšia náklady na 

údržbu danej plochy.  

Ing. Kretter: Chcel by som požiadať o upozornenie dodávateľov ÚVZ na to, aby pokosenú trávu a 

pohrabané lístie odovzdali vždy na mestskej kompostárni a množstvo dali odvážiť, pretože podľa mojich 

vedomostí to nerobia všetci úplne poriadne. Navrhujem, aby ku každej faktúre prikladali doklad že 

biologický odpad odovzdali na mestskej kompostárni. Rád by som sa informoval čo je nové vo veci 

elektronických denníkov pre dodávateľov ÚVZ?  

Ing. Lieskovský: Dostali sme nejaké pripomienky od jednotlivých dodávateľov na základe ich testovania el. 

denníkov v praxi.  

Ing. Lančarič: Od 1. kosby, ktorá začne niekedy v polovici apríla by sa el. denníky uviedli do praxe s tým, že 

cca týždeň pred spustením 1. kosby by sa uskutočnilo stretnutie s dodávateľmi ÚVZ.  

Ing. Králová: Mali by byť lepšie koordinované kosby, aby dodávatelia vykonávali tzv. selektívne kosenie, aby 

kosili podľa potreby a nie automaticky a plošne, bez ohľadu na to či si to daná lokalita vyžaduje v danom 

čase.  

Ing. Lančarič: Kosí sa cyklicky. Budeme sa snažiť, aby dodávatelia kosili podľa aktuálnych priorít. 

p. Obertáš: Poprosím poslať sekretárovi Komisie ŽP včas termíny kosieb. Aspoň týždeň dopredu.  

Ing. Lančarič: Považujte to za vybavené.  

 

K bodu 4.: Rôzne 

Kosenie 

Ing. Králová: Opätovne chcem upozorniť na to, že politika kosenia v meste by sa mala zmeniť. Dodávatelia 

údržby verejnej zelene musia kosiť operatívne.  



Ing. Lančarič: Súhlasím, dohodnem stretnutie s dodávateľmi ÚVZ, kde im budú vysvetlené požiadavky 

mesta.  

Uznesenie Komisie ŽP č. 16/2022 

Komisia ŽP žiada, aby do májového zasadnutia komisie jej boli doručené podmienky pre novú rámcovú 

zmluvu s dodávateľmi ÚVZ + návrh aplikácie – elektronický denník pre dodávateľov ÚVZ.  

 Problémy s holubmi v meste 

p. Obertáš: Pohli sa dopredu veci ohľadom projektu Mestský holubník? 

Ing. Lančarič: Zatiaľ sme nenašli vhodnú lokalitu v centre mesta.  

Ing. Králová: existujú aj mobilné holubníky. Treba preveriť možnosti.  

Ing. Kretter: Riešením sú ochranné ostne a drôty, ochranné siete a zábrany namontované na strechách 

domov v podobe gélov, proti hniezdeniu a výskytu holubov na nevhodných miestach. 

Ing. Lančarič: Bolo by dobré zapojiť správcovské spoločnosti.  

Uznesenie Komisie ŽP č. 17/2022 

Komisia ŽP odporúča vyzvať správcovské spoločnosti: OSBD, Službyt a Habyter, aby sa venovali prevencii 

hniezdenia holubov v meste.  

Rozkopávky 

Ing. Králová, p. Obertáš, Ing. Kretter: Opakuje sa problém nedostatočnej úpravy terénu po ukončení 

rozkopávok, dodávateľ prác by to mal dať do pôvodného stavu. Stredisko mestských služieb by to malo 

dôsledne kontrolovať a to hlavne vtedy ak je rozkopávka povolená na dlhšie obdobie, ale dielčie 

rozkopávky sú už hotové.  

Uznesenie Komisie ŽP č. 18/2022 

Komisia ŽP odporúča, aby Stredisko mestských služieb priebežne operatívne (min. 1 x  za 2 mesiace) 

kontrolovalo stav rozkopávok pričom poverený pracovník SMS má dôsledne trvať na tom, aby bol terén po 

ukončení rozkopávky uvedený do pôvodného stavu.  

  

V Nitre,  25.3.2022                                                                                        Ing.  Jarmila Králová, PhD.         

Predsedníčka Komisie pre ŽP, verejný poriadok 
a komunálne činnosti 

 


