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

Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 03.05.2022 na MsÚ v Nitre 
 

Program: 

3. máj 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 realizácii ošetrovania verejne zelene – stromy a kríky v Meste Nitra s akcentom na riešenie podnetov 
občanov a VMČ 

5. Správa o aktuálnom stave detských pieskovísk a plán údržby DI na rok 2022. Zabezpečenie pripravenosti prevádzky 
detských ihrísk na sezónu 2022 

6. Návrh úpravy VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 

7. 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., 3. a 4.:   

Diskusia:  

p. Obertáš:  Bolo by dobré, keby počas zimných mesiacov občania vedeli na aké číslo volať 

v prípade núdze.  

Ing. Muzika: V tom nevidím problém, zverejníme tel. kontakt na dispečera zimnej údržby.  

Ing. Králová: Ja by som navrhovala, aby bola zverejnená mapa mesta s vyznačením 

komunikácii, o ktoré sa stará mesto a o ktoré iný subjekt. Aby, občania vedeli, že nie 

o všetky cesty na území mesta sa stará Mesto Nitra.  

p. Obertáš: nemyslím, že je nutné, aby občania vedeli a prípadne sami kontaktovali tie iné 

subjekty napr. slovenskú správu ciest a pod.  Občan nech dá podnet a kompetentní 

zamestnanec mesta by mal ďalej komunikovať so zodpovednými orgánmi.   

Ing. Muzika: tú mapu miestnych komunikácii máme a dáme ju k dispozícii propagačnému 

oddeleniu mesta.  

p. Obertáš: Na margo toho stavu ciest a chodníkov po zimnej údržbe by som sa chcel spýtať 

kto dohliada na hrúbku asfaltu pri opravách chodníkov. Teraz sa robila Dolnočermánska ul. 

a musím vyjadriť svoju nespokojnosť s kvalitou práce. Asfalt sa drolí a rozpadáva už po 

niekoľkých dňoch. Myslím, že cieľom by mala byť kvalita, nie kvantita.  Je možné to 

reklamovať? Bolo by dobré keby sme si to spolu mohli prejsť.  

Ing. Muzika: Vysúťažený je m2, nie hrúbka asfaltu. Čo sa týka kvalitu asfaltu tak vždy 

žiadame od dodávateľa prác predložiť certifikát.  

 



UZNESENIE Komisie ŽP č. 21/2022 

Komisia ŽP navrhuje, aby bola vykonaná kontrola stavu opravených chodníkov, ktoré sa 

realizovali v roku 2021 za účasti zodpovedného pracovníka Strediska mestských služieb 

a člena výboru mestskej časti.   

 

K bodu 4.:   

Diskusia:  
 
Ing. Králová: Opilovanie, orezy konárov stromov a kríkov vo verejnej zeleni považujem za 
kritické nakoľko ešte len teraz boli vybavené podnety z roku 2019. Treba vyčleniť viac peňazí 
– prijať nových zamestnancov, aby to tempo vybavovania podnetov bol svižnejšie. 
Odporúčam, aby sa častejšie vykonávalo presvetlenie kríkov, pretože hustá skupinová 
výsadba kríkov je v mnohých lokalitách problematická z dôvodu, že tam ľudia hádžu odpadky, 
množia sa tam potom potkany a tiež takéto husté krovinaté porasty lákajú bezdomovcov, 
ktorí si tam robia pelech.  
 
p. Hollý: Toto majú na starosti dodávatelia ÚVZ, mali by to operatívne riešiť na základe 
požiadaviek mesta.  
 
K bodu 5.: Materiál k tomuto bodu nebol dodaný, bod sa presúva na júnové zasadnutie 
Komisie ŽP.  
  

K bodu 6.:  

UZNESENIE Komisie ŽP č.  20/2022 

Komisia ŽP sa oboznámila s návrhom Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2022 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a odporúča, aby ho Mestské zastupiteľstvo prerokovalo na 

najbližšom zasadnutí.   

Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

K bodu 7. Rôzne: 

a) Údržba verejnej zelene 

Ing. Kretter: Nie všetci dodávatelia ÚVZ prikladajú k faktúram doklad o odovzdaní bio-

odpadu na mestskú kompostáreň napriek tomu, že to ich povinnosť v zmysle zmluvy.  

 

 

 

 



UZNESENIE Komisie ŽP č.  22/2022 

Komisia ŽP odporúča, aby Odbor životného prostredia vyžadoval, aby k faktúram od 

dodávateľov údržby verejnej zelene boli vždy prikladané i doklady uvedené v čl. 5,body 7, 

8  Rámcovej dohody na poskytovanie služby. 

Ing. Kretter: Taktiež navrhujem, aby v denníkoch dodávatelia ÚVZ uvádzali bližšiu 

špecifikáciu lokality kde kosili alebo vykonávali inú činnosť.  

b) Kolobežky BOLT 

p. Hollý: Stále pretrváva problém s parkovaním kolobežiek BOLT. Bývajú odparkované 

v záhonoch, verejnej zeleni, na chodníkoch, skrátka hocikde. Je nutné to riešiť! 

Mgr. Špoták: S firmou BOLT môžeme vyjednávať, ale mesto nemá právo im niečo 

prikazovať, je to súkromná spoločnosť, ktorá nepodlieha právomoci mesta.  

p. Hollý: A nedopúšťa sa BOLT neoprávneného záberu verejného priestranstva?  

p. Obertáš: BOLT mal vypracovať dotazníkov spokojnosti občanov mesta a doteraz nám nič 

neposlal.  

Ing. Králová: Treba prizvať BOLT na júnové zasadnutie Komisie ŽP.  

p. Turba: Situáciu by mali riešiť MsP +  Odbor dopravy Mesta Nitra. BOLT zvýšil počet tzv. 

virtuálnych stojísk, ale užívatelia kolobežiek to nedodržiavajú.  

p. Hajaš: Právne odd. by mohlo vypracovať stanovisko k parkovaniu kolobežiek, ako by 

Mesto mohlo konať.  

p. Obertáš: Nemôže firme BOLT vyrúbiť  daň za záber verejného priestranstva?  

UZNESENIE Komisie ŽP č.  23/2022 

Komisia ŽP odporúča, aby Právne odd. Mesta Nitra v kooperácii s MsP Nitra a Odborom 

dopravy Mesta Nitra pripravilo Odborné stanovisko, ako by Mesto Nitra mohlo riešiť 

problém s parkovaním zdieľaných kolobežiek firmy BOLT.  

 

 

 

 

 

V Nitre,  16.5.2022                                                                                        Ing.  Jarmila Králová, PhD.         

Predsedníčka Komisie pre ŽP, verejný poriadok 
a komunálne činnosti 

 


