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

Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 05.04.2022 na MsÚ v Nitre 
 

Program: 

5. apríl 2022 o 15:30  
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh stanovených komisiou 

2. Kontrola plnenia plánu zimnej údržby mestských komunikácií, chodníkov a cyklotrás 

3. Informácia o stave miestnych komunikácií po zimnej sezóne a návrh riešenia ich opráv, informatívna správa 
o priebehu zimnej údržby v sezóne 2021/ 2022  

4. Správa o stave psích výbehov a plán údržby na r. 2022 

5. 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.: Bod presunutý na májové zasadnutie z dôvodu neprítomnosti predkladateľa materiálu (Ing. 

Muzika, Stredisko MS) 

 

K bodu 3.: Bod presunutý na májové zasadnutie z dôvodu neprítomnosti predkladateľa materiálu (Ing. 

Muzika, Stredisko MS) 

K bodu 4.:  

Diskusia 

p. Obertáš: Správa o stave psích výbehov je príliš stručná. Chýbajú mi tam návrhy na 

revitalizáciu, opravy, nedostatky. Mesto by malo mať pasport ku každému výbehu. Je 

dôležité, aby obyvatelia mesta vedeli ako sa mesto stará o psie výbehy a čo je s tým 

spojené. Všetky opravy a rekonštrukcie treba naplánovať a podľa toho pripraviť rozpočet.  

Ing. Králová: Uvítala by som aj fotodokumentáciu a zoznam prvkov jednotlivých výbehov 

podobne ako je to v prípade detských ihrísk.  

Ing. Lančarič:  Ohľadne rozšírenia správy budem komunikovať s Ing. Königovou.  Čo sa týka 

údržby tá sa robí pravidelne podľa potreby. Ing. Königovú požiadam, aby robila evidenciu 

údržby a inventarizáciu psích výbehov.  

K bodu 5.: Rôzne 

a) Vypilovanie stromov 

Ing. Králová: Všimla som si veľakrát, že pri výrube stromov pracovníci nechajú aj peň čo na 

niektorých verejných miestach môže predstavovať nebezpečenstvo pre ľudí, hlavne 

mamičky alebo deti. Odporúčam, aby tieto pozostatky stromov boli odfrézované.  

Ing. Kretter: Súhlasím, v zmluve s dodávateľom prác by to malo byť zakotvené, že strom 

musí byť odpílený až po úroveň zeme.   

Ing. Lančarič: Bude to súčasťou zmluvy (verejné obstarávanie). Bolo by dobré a aj lacnejšie, 

keby mestské služby mali pracovníka s frézou.   



 

Uznesenie Komisie ŽP č. 19/2022 

Komisia ŽP odporúča, aby stredisko mestských služieb disponovalo pracovníkom, ktorý by 

pomocou frézy odstraňoval pne stromov, ktoré ostali po výruboch. Treba na tento účel 

vyčleniť dostatok financií.  

Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

 

b) Mestský mobiliár 

p. Obertáš: Musím vyjadriť svoju nespokojnosť s vybavovaním podnetov týkajúcich sa 

mestského mobiláru, hlavne lavičky alebo malé odpadové nádoby, ale aj prvky na detských 

ihriskách. Bol by som rád, keby sa ten proces zrýchlil.  

Ing. Lančarič: Máme na to len jednu pracovníčku. Veľa času venuje príprave novej koncepcie 

detských ihrísk. Čo sa týka lavičiek tak ten proces je naozaj dosť zdĺhavý. Vyžaduje si to 

komunikáciu a stanoviská zo strany VMČ, SMS, súhlasy vlastníkov atď. Okrem toho sme ani 

nedostali toľko peňazí do rozpočtu na nákup mobiliáru.  

p. Obertáš: Chápem, ale aj tak sa mi zdá akoby sa to umelo naťahovalo zo strany OŽP, 

pretože mestské služby keď dostanú pokyn od OŽP tak veľmi rýchlo vedia tú lavičku alebo 

iný mobiliár namontovať.  

Ing. Kretter: Ja navrhujem, aby tie súhlasy vlastníkov bytov v prípade osadenia lavičiek 

zabezpečil domový dôverník alebo zástupca vlastníkov bytov.  

Ing. Lančarič: Proces by urýchlilo aj to, keby obhliadky robila zodpovedná referentka bez 

prítomnosti žiadateľa, pretože aj kvôli tomu sa to celé naťahuje. Ona nech rozhoduje o tom 

na základe svojich odborných skúseností či tam tá lavička byť môže.  

Mgr. Jakab: Ako je to v prípade keď chceme pridať lavičku na detskom ihrisku? Aj v tomto 

prípade treba súhlasy vlastníkov okolitých bytoviek? 

Ing. Lančarič: Nie, v tomto prípade to netreba. Musíme len preveriť či tam nie sú inžinierske 

siete a kto je vlastníkom pozemku.  

 

c) Holuby 

Ing. Lančarič: OŽP zabezpečuje pravidelný odchyt holubov + vyzveme správcovské 

spoločnosti, aby inštalovali na svoje budovy zábrany (ostne), ktoré zabránia 

zhromažďovaniu a hniezdeniu holubov na danej budove. Budeme im tiež odporúčať, aby na 



to mysleli pri plánovaní opráv a rekonštrukcií. To je asi najúčinnejšie a zrejme aj najlacnejšie 

riešenie.  

Ing. Rathouský: Lenže toto nerieši problém s regulovaním resp. neregulovaním veľkosti 

populácie holubov v meste. Ak sa nám aj podarí vyhnať holubov z centra mesta či sídlisk tak 

sa presťahujú do IBV, kde tiež môžu páchať škody.  

Ing. Lančarič: Súhlasím, ale toto by mal riešiť v prvom rade štát.  

Mgr. Jakab: A čo podpora prirodzených nepriateľov holubov? Sokoly? Vytvorme im 

podmienky na hniezdenie.  

Ing. Lančarič: Porozprávame sa o tom so štátnou ochranou prírody ako by sme mohli 

prilákať dravcov do mesta.  

Ing. Králová: Diely, kaplnka na Murániho ul. je hniezdiskom holubov a bolo by treba s tým 

niečo spraviť. Mohli by sme vyskúšať brať im vajcia, mohol by to byť taký experimentálny 

„mestský holubník“ 

Ing. Lančarič: Na to nemáme kapacity. Okrem toho tá kaplnka nie je majetkom mesta, ale 

cirkvi, s jej zástupcami som o tom komunikoval viac krát, ale doteraz nevykonali žiadne 

preventívne opatrenia.  

 

 

 

 

  

 

 

 

V Nitre,  13.4.2022                                                                                        Ing.  Jarmila Králová, PhD.         

Predsedníčka Komisie pre ŽP, verejný poriadok 
a komunálne činnosti 

 


