
Výbor  mestskej  časti  č.  6  Zobor  a Dražovce 
 
Predseda výboru:              Ing. M. Hatala 
Sekretárka výboru:           Ing. Ľ. Šterdasová 
 
                                        Z Á P I S N I C A 
 
- zo zasadnutia výboru mestskej časti č.6 Zobor a Dražovce, ktorá sa konala dňa 30.7.2020 v    
Kultúrnom centre Zobor s týmto programom: 
       
                 1. Informácie zo zasadnutia MZ.                                                                                                                  
                 2. Aktuálne otázky, kontrola pripomienok   
                 3. Vyjadrenie k spisom predloženým odbormi a útvarmi Mesta 
                 4. Rôzne 
 
  Zasadnutie otvoril a prítomných na ňom privítal predseda VMČ Ing. Miloslav Hatala. Na 
zasadnutí sa zúčastnilo 7 členov - priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi. 
 

1. Informácie zo zasadnutia MZ.    
  Vec : Návrh investičných akcií na rok 2020 – VMČ. č. 6 , Zobor-Dražovce 
      
Vyvolané investičné akcie z dôvodu budovania priemyselného parku sever a automobilky 
JLR: 
-SO Dolnohorská ul. aj rozšírenie komunikácie   I. etapa 42tis II. etapa 153tis 
-SO Oravská ul. 
-SO Rozmarínová 
 -SO Kultúrna  200 tis.    
 -SO Kanálová  110 tis.  
 
Návrh investičných akcií na realizáciu v roku 2020: 
            -SO Lukáčová - realizácia 
            -SO chodník stará Dražovská od Svätourbanskej ul., po zadnú bránu do ZŠ Kráľa   
                  Svätopluka popri areály  UKF. 
            - SO Pod Zl. Brehom od križovatky Svätourbanská po zoborské jazierko  
            -SO Platanova ul. 
            -SO Mrázová   
Ostatné investičné akcie podľa zásobníka : 
-SO Hornozoborská ul.  576 tis 
-SO Hornohorská II etapa ( druhý asfaltový koberec) od čísla 22 po Klinčekovu ul. 55 tis€ 
-SO Vysoká ulica ul. 120 tis. 
-SO Ľaliová  100 tis. 
-SO Fialková  150 tis.-                                                                
-SO Astrová  65 tis. 
-SO Narcisová  400 tis. 
-SO Klinčeková  290 tis. 
-SO Gladiolová  45 tis. 
-SO Havrania  305 tis.+ VO-1 500,- € pre PD  
-SO Pod Kostolíkom  140 tis. 
-SO Rosinského   38,5 tis   
-SO Jána Zelenáka – po križovatku Belopotockého  89 tis. 



-SO Dubová  75 tis. 
-SO Tatarková ulica od križovatky Kodályová po Moskovskú ulicu  40 tis. 
-SO Tatarová ulica -oprava chodníka od Bartókovej po Kodályovú  15 tis. 
-SO Kľúčovského  50 tis. 
-PD vybudovanie chodníka od Bartókovej po Kodályho  1,5 tis. 
-SO Klúčovského  50 tis. 
-SO Belopotockého  110 tis. 
-SO cesta k cintorínu od rampy (kostolíka)- Dražovce 
-SO MK Pod Zlatým brehom po Kľúčovského  25 tis. 
-chodník na Dražovskej ul. 3A vrátane križovatky Dolnohorská Dražovská 35 tis. 
-SO Gaštanová ul. 1-18- oprava uvedenej MK vrátane spojovacieho chodníka na Pánsku cestu 

55 tis. 
-Rekonštrukcia chodníka pre peších tzv. Kamenička,  
-SO Pod Lupkou  
-VO Hanuliakova ul. – Dražovce  6.000,-€ 
-SO Veterinárska ul.- 110 tis. 
-úpravy chodníka od Jednoty po križovatku, Dražovce“ , ktorá činí  6. 000,-€  
-SO ul. Nad Baňou  75 tis. 
-VO od Kláštorkej ul. po bývalý Liečebný ústav. 30Tis. € 
-Oravská prechod pre chodcov     5 500.-€ 
- SO MK Levandulova ul.           12 500,-€ 
- Chmelová dolina č. 49-99        55 000,-€ 
-SO MK Morušova ul.                60 000,-€ 
-SO MK Hanuliakova ul.            80 000,-€ 
-VO Zobor, kostol sv. Urbana    13 092, 
-€-kruhový objazd pod amfiteátrom na Dolnozoborskej ul. s predpoklad. nákladom 

4.800,-€ 
-SO MK ul. Nécseyho s predpokladaným odhadom na 16 000,-€. 
- PD VO Radkošová vrátane realizácie na 6 000,- € 
- SO MK Vrbová od RD č. 1 – č. 12 + VO 115 000,-€ 
-chodník od OD Jednota po križovatku Dražovce – 8.600,-€ podnet od občana cez odkaz pre 
starostu 
           
 3. Vyjadrenie k spisom predloženým odbormi a útvarmi Mesta, k žiadostiam 
          obyvateľov.     
 
Na zasadnutie VMČ bolo doručená výzva  OVaR č.j. 128ú ohľadom predkladania návrhov 
investičných akcií na rok 2021, ktorý treba doručiť do 2.9.2020 na OVaR. Predseda prosí 
členov, aby si do zasadnutia VMČ dňa 13.8.2020 pripravili návrhy na investičné akcie na rok 
2021 v mestskej časti Zobor a Dražovce. 
 
Na zasadnutie VMČ bolo doručená žiadosť ohľadom uzatvorenia nájomnej zmluvy na časť 
pozemku p.č. C KN v zmysle spisu č.j. 3383/2020/OM žiadateľke pani Ing. Mandalovej. 
VMČ súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy v zmysle spisu č.j. 3383/2020/OM, za 
dodržania podmienky, ktorá je aj súčasťou stanoviska ÚHA, keď Mesto bude realizovať 
rekonštrukciu MK Klinčekova, nájomca bude musieť okamžite uvoľniť pozemok. 
 
Výtlky na MK je potrebné nahlásiť na emailovú adresu pána Ing. Muziku 
muzika.lubomir@msunitra.sk. 
  



Na zasadnutie VMČ bolo doručené stanovisko ZsVS. a. s. č. j. 15436/2016-EB zo dňa  
18.3.2016 k výzve odstránenia nedostatkov po dobudovaní kanalizačnej siete. V prílohe boli  
uvedené termíny opravy povrchu vozovky v Dražovciach na uliciach :  Kanálová do  
31.5.2016, Topoľčianska do 31.9.2016. – poslaná výzva na ZsVS. 
Odpoveď : ZsVS písomne vyzvala firmy Monstav Nitra a INPEK na odstránenie závad na  
horeuvedených lokalitách. Nakoľko firmy opakovane nereagujú na ich výzvy, bude ZsVS 
pristúpiť v zmysle ZOD a dohode o záručných opravách k sankciám voči uvedeným 
spoločnostiam. 
 
Dňa 19.7.2015 zástupcovia VMČ č. 6 p. Varga Pavol a p. Mišuta Štefan a za občanov p. 
Civáň Pavol preverili, ktoré požiadavky neboli splnené, jedná sa o nasledovné ulice : 

- Vrbová ul. na spojke ulice Vrbovej a Belopotockého prepadnutý povrch. Opraviť 
povrch kanálovej prípojky od MŠ. 

- Zoborská ul. upraviť krajnicu ( z hornej časti) medzi ulicami Horeckého a Pekná 
na pôvodný rozsah podkladu 

- Pri Perinovej studni upraviť krajnicu pred domom č. 2 – značné výškové rozdiely 
- Ulica Pod kostolíkom zdvihnúť kanalizačný poklop a vyspádovať k ceste pred 

domom č. 21 
- Kanálová ul. – zdvihnúť poklop napájacej šachty, min. na spád nivelety pred  
- domom č. 4 
-  Topoľčianska ul. zdvihnutie prípojkového poklopu šachty pred domom č. 31 p. 

Ďalej úprava chodníka pri čerpacej stanici , pred rodinným domom č. 6, ktorý 
bol poškodený pri realizácii kanalizácie, oprava chodníka po celej dĺžke 
Topoľčianskej ul. 

- Kultúrna ul. – prepadávanie po celej trase                                                                                                  
- Rozmarínova ul. – prepadávanie po celej trase 
- Severná ul. - podmývanie 

ZÁVER : jedná sa o najnutnejšie prípady opráv po realizácii kanalizácie t,j, hlavných 
trás a prípojok ku RD. Závady boli doručené na odbor investičnej výstavby a rozvoja. 
Odpoveď OVaR : Odbor postúpil požiadavku VMČ na OKČaŽP. 
Na VMČ bolo doručené písomné stanovisko od OKČaŽP, v ktorom oznamujú 
postúpenia požiadaviek na Zsl. Vodárenskú spoločnosť, a.s. Odpoveď OKČaŽP-SMS pán 
Kováčik postúpil danú záležitosť na priame vybavenie do ZsVS a.s.   
   
4/Rôzne : 
 
Návrh termínov na posedenie s občanmi : Zobor :      14.10.2020 
                        Dražovce : 22.10.2020 
 
Na zasadnutí VMČ boli predložené požiadavky, na základe stretnutí s občanmi, členovia VMČ 
za Dražovce zo dňa 28.7.2020. Plné znenie požiadaviek je v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou 
zápisnice. Požiadavky budú postúpené prednostovi Mestského úradu. 
Výbor mestskej časti č.6 podporuje požiadavku na zriadenie detašovaného pracoviska MP aj s 
monitorovacím kamerovým systémom . Dôvody, operatívnosť pri prevencii a zásahoch pri 
páchaní priestupkov a trestných činov. Blízkosť priemyselného parku akútne zvýšil počet osôb 
z prechodným pobytom ubytovaných v tejto mestskej časti. Vzrastá tu aj počet 
marginalizovaných skupín obyvateľov ktorí si vyžadujú stálu pozornosť.    
 
Člen VMČ pán Berkeš podal návrh na naplánovanie kultúrnej akcie na 22.8.2020 ako 
jednorázovú akciu, k 50. výročiu spustenia zoborskej lanovky. 



Člen VMČ ThDr. Ujlacký, PhD emailovou poštou preposlal návrh kultúrno-športovo- 
zábavného podujatia „Deň Zoborčanov“, v navrhnutých termínoch: 26. júl 2020, 2augusta, 9. 
augusta 2020. Členovi zaujmú stanovisko k návrhu. 
                             
5/ Pripomienky                                                                                              
Pripomienka č.4/2019/VMČ č.6 zo zasadnutia 7.3.2019: VMČ žiada OKČ a ŽP, na základe 
podnetu obyvateľov v Dražovciach vyčistiť všetky odvodňovacie rigoly.  
Kontaktná osoba - pán poslanec P. Varga t.č.0903 460 550. 
 
Pripomienka VMČ/11/2020 : osadenie dopravného zrkadla na MK Podhajská bude 
prerokovaná s KDI KRPZ NR akonáhle to bude možné, po ukončení obmedzení 
vyplývajúcich s COVID-19, nakoľko úrady fungujú v obmedzenom režime a podnety tohto 
charakteru sa riešia osobnými tvaromiestnymi obhliadkami. 
 
VMČ postupuje na ÚHA - referát dopravného urbanizmu a inžinieringu požiadavku, na 
posúdenie prístupu – vybudovanie chodníka, k novým potravinám Kraj, na Jeleneckej ul. 
Príloha : kopia požiadavky 
Odpoveď : ÚHA č.j. 19ú/2019 Ing. M. Maruniak zo dňa 8.11.2019. VMČ berie odpoveď na 
vedomie a potupuje stanovisko na investičné oddelenie na odobrenie predpokladaných 
nákladov na vybudovanie chodníka v zmysle doloženého stanoviska. 
 
Pripomienka č.22/2019/VMČ č.6 zo zasadnutia 8.10.2019: VMČ žiada OKČaŽP-SMs 
o oplotenie futbalového ihriska pod zoborským jazierkom, zo strany Jazernej ulice, nakoľko 
lopty odskakujú na cestnú komunikáciu. Deťom hrozí nebezpečie úrazu. 
Odpoveď: OKČaŽP/P/144/2019 postúpilo oplotenie ihriska na Odbor investičnej výstavby 
a rozvoja na priame riešenie. 
 
VMČ žiada riešenie nasledovnej pripomienky : pripomienka č.30/2015/VMČ č.6 zo zasadnutia 
3.12.2015 : VMČ požaduje od OKČ a ŽP odstránenie čiernej skládky medzi obcou Dražovce 
a vodárňou – kontaktná osoba na identifikáciu lokality pán poslanec P. Varga t.č.0903 460 550. 
Odpoveď: OKČaŽP/P/155/2019 o postupe riešení čiernej skládky Vás budeme informovať 
až po vykonaní tvaromiestnej obhliadky. 
 
Pripomienka č.3/2020/VMČ č.6 zo zasadnutia 21.5.2020: VMČ žiada OKČaŽP – SMs, na 
základe požiadavky občanov, o lokálnu opravu chodníka na Oravskej ul. 
Odpoveď OKČaŽP – SMs : po vykonanej tvaromiestnej obhliadke odporúčajú súvislú opravu 
chodníka na Oravskej ul., odporúča zaradiť rekonštrukciu chodníka do investičných akcií. 
 
Pripomienka č.4/2020/VMČ č.6 zo zasadnutia 21.5.2020: VMČ žiada odbor majetku a  právny 
referát o riešenie problému na Mandlovej ul., kde pán Stanislav Pristach, pri oplotení svojho 
pozemku zabral časť mestského pozemku. Oplotenie pozemku pána Pristacha sa prevalilo na 
chodník na Mandlovej ul., čím sa stal prechodu nebezpečným. Pán Pristach bol písomne 
vyzvaný OKČaŽP, aby zabezpečil na svojom pozemku pravidelnú údržbu zelene a opravil svoj 
plot. Majiteľ pozemku nereagoval na výzvu, preto vzhľadom na kompetencie Vášho odboru 
a referátu, žiadame o riešenie problému. 
Príloha : kopia výzvy č.j. 19/VMČ/2022 Geometrické zameranie pozemkov+fotodokumentácia  
Odpoveď OM č.j. 117690/OM vyzval majiteľa pozemku, aby si oplotenie posunul na svoju 
vlastnícku hranicu do 30.7.2020, v opačnom prípade si Mesto uplatní svoj nárok súdnou 
cestou. 



VMČ nesúhlasí, aby mestské služby bezodplatne zrealizovali likvidáciu plotu a zelene zo 
súkromného pozemku. 
 Na základe uvedeného poskytne OŽP kontakty na súkromné firmy, ktoré uvedenú prácu 
zrealizujú za financie. 
 
Pripomienka č.6/2020/VMČ č.6 zo zasadnutia 21.5.2020: VMČ žiada OVaR o návrh 
technického riešenia a zároveň aj jeho nacenenie v súvislosti so zaplavovaním RD dažďovou 
vodou na Šafránovej ul. 9, pán Kúbeľ, vaša odpoveď OVaR/25ú zo dňa 20.2.2020. 
Odpoveď OIVaR č.j. 2020/94ú : 
Navrhujeme Vám RO (primátorské):                    schválené  €        úprava €       rozpočet po                               

                                                                                                                                      úprave   € 

045...717002  rekonštrukcie MK VMČ6                 79 860,-        -5 000,-         74 860,- 
045...716 PD odv.dažď.vody na ul. Šafranová                 0,-       +2 500,-           2 500,- 
045...716 PD chodníka k nov.potr.Kraj na Jeleneckej ul.   0,-   +2 500,            2 500,- 
 
Pripomienka č.5/2020/VMČ č.6 zo zasadnutia 21.5.2020 ÚHA, na základe odpovedi 
č.j.19ú/2019/ÚHA zo dňa 15.11.2019 predložil ideovú štúdiu revitalizácie porastov v okolí 
Zoborského jazierka, vrátane osadzovacieho plánu stromov a krov. VMČ súhlasí s predloženou 
ideovou štúdiou a žiada aby sa predmetná ideová štúdia relizovala.  
 
Pripomienka č.7/2020/VMČ č.6 zo zasadnutia 21.5.2020: VMČ žiada MsP, či boli efektívne 
vynaložené financie pri umiestňovaní kamier v Dražovciach, nakoľko na jednom stĺpe VO sú 
umiestnené 3 kamery. 
Ďalej navrhuje zvážiť realizáciu detašovaného pracoviska v Dražovciach so sledovaním 
kamerového systému – operatívny manuál, v exponovanom čase.  
Odpoveď č.j. MsP/120784/2020 zdôvodnenie vynaložených financií na kamerový systém. 
 
Pripomienka č.8/2020/VMČ č.6 zo zasadnutia 21.5.2020: VMČ žiada Službyt o revíziu 
rozhlasu v Dražovciach. Amplióny sú umiestnené nízko, vo výške okien rodinných domov 
a rušia obyvateľov.  
 
Pripomienka č.9/2020/VMČ č.6 zo zasadnutia 21.5.2020: VMČ žiada OKČaŽP – SMs 
o orezanie zelene presahujúcej do MK Jelenecká ul. – oproti potravín ´U Piša ´, ďalej ako sa 
odbočuje z Kláštornej ul na Hornozoborskú. 
Odpoveď OKČaŽP – SMs č.j. OKČaŽP/P/63/2020 orezanie bude zrealizované v mesiaci 
jún, júl.  
 
 Pripomienka č.11/2020/VMČ č.6 zo zasadnutia 25.6.2020: VMČ apeluje na komisiu 
Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mestskú mobilitu ohľadom riešenia dopravnej situácie 
v súvislosti s plánovanou výstavbou na Zobore v nadväznosti s výstavbou v Štitároch 
a Hrnčiarovciach, ktoré zahusťujú dopravu zo Zobora do mesta a nie je navrhnuté žiadne 
dopravné opatrenie a riešenie. 
Ďalej žiada urýchlené riešenie cyklotrasy v mestskej časti Zobor, smer do mesta a riešiť 
bezbarierové prístupy chodníkov na Zobore. 
Emailová odpoveď predsedu komisie mobility Ing P. Košťála zo dňa 27.7.2020 doručená 
predsedovi VMČ. Členovia VMČ boli oboznámení so stanovisko komisie mobility.   
 
Pripomienka č.14/2020/VMČ č.6 zo zasadnutia 31.7.2020: VMČ žiada, na základe emailovej 
odpovede predsedu komisie mobility Ing P. Košťála zo dňa 27.7.2020, komisiu o  4 nezávislé 
zjazdy zo Zobora do mesta, nakoľko v prípade havárii áut na kruhovom objazde pod 



Zoborom,  dochádza k dopravnej kolízie a k dopravnej zápche.  Debarierizáciu všetkých 
chodníkov v mestskej časti Zobor.  
 
Pripomienka č.12/2020/VMČ č.6 zo zasadnutia 25.6.2020: VMČ žiada odbor dopravy Ing. 
Janček referent pre mobilitu a MHD zabezpečenie vykosenia buriny a odpratania odpadu 
popri cyklotrase, od nadúrovňovej kruhovej križovatky v Dražovciach, smer do Dražoviec, 
smer na Topoľčany, doplniť aj prvky drobnej architektúry. 
Odpoveď Odbor dopravy č.j. OD-3ú/2020 zo dňa 20.7.2020 Ing. I. Janček. Členovia VMČ 
boli oboznámení so stanoviskom. 
 
Pripomienka č.13/2020/VMČ č.6 zo zasadnutia 25.6.2020: VMČ postupuje sťažnosť rodiny 
Pavlisovej a Marcišovej o Šulekovej ul. na OIVaR, ohľadom prepadnutej kanalizácie 
a následné vytápenia domov a pozemkov na Šulekovej ul. 
Príloha : fotodokumentácia. 
Odpoveď OIVaR č.j. 139ú/2020 – po vykonanej tvaromiestnej obhliadke sme investičnú 
akciu Odvodnenie cesty pred RD Šulekova 31 ocenili na 5 000,- € – predpokladaný náklad 
a zaradili sme do plánu investičných akcií na rok 2021 
 
 
Pripomienka č.15/2020/VMČ č.6 zo zasadnutia 31.7.2020: VMČ upozorňuje vedenie 
Mesta – prednosta MsÚ Nitra na nevyhovujúce riešenie dopravnej situácie na vstupe a 
výstupe do  novej MŠ Dobšinského ul.  V súčasnosti dochádza na Dobšinského ul. 
v rannej špičke k dopravnej zápche, ktorá bude komplikovať príjazd a výjazd  
automobilov rodičov do areálu  MŠ v areáli kasární. Zriadenie bezpečného prechodu 
pre chodcov do areálu MŠ je samozrejmosťou. 
  
Pripomienka č.16/2020/VMČ č.6 zo zasadnutia 31.7.2020: VMČ žiada odbor kultúry 
a komisiu Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť, aby pri prenájme mestských kultúrnych stredísk, pri 
prenájme na spoločensko- kultúrne – súkromné akcie zapracoval do VZN klauzulu o  na 
vratnej finančnej  zábezpeke, z ktorej budú hradené opravy prípadného poškodenia 
interiéru a exteriéru kultúrnych ustanovizní, ktorá by sa skladala pred samotnou 
akciou.  Výška navrhovanej vratnej zálohy by bola podľa veľkosti akcie až do výšky 
5000,- eur. Ďalej zapracovať nevratnú položku na dezinfekciu použitých priestorov. 
Žiadame aby mesto Nitra vykonávalo dôslednú kontrolu počtu ľudí z hľadiska 
prekračovania kapacitných možností kultúrnych ustanovizní. 
 
Pripomienka č.17/2020/VMČ č.6 zo zasadnutia 31.7.2020: VMČ postupuje sťažnosť 
pána Mareša na OIVaR a  prednostovi MsÚ Nitra, ohľadom reklamácie zrealizovaných 
stavebných prác na Poniklecovej ul. 
Príloha : emailový podnet zo dňa 31.7.2020 
 
 
 Termíny zasadnutí na rok 2020 :      13.8. DRÁŽOVCE,  17.9.,  22.10.,  12.11.,  17.12., 
 
 
 
 
V Nitre dňa 31.7. 2020                                                          Ing. Miloslav Hatala                                                                                
                                  predseda VMČ 



 
Príloha č. 1 k zápisnici zo zasadnutia výboru mestskej časti č.6 Zobor a Dražovce, ktorá sa 
konala dňa 30.7.2020  :    
 
                                                                                                   V Dražovciach 28.7.2020 

            Na základe stretnutí  s občanmi, členovia výboru za Nitru Dražovce, predkladajú 
požiadavky na rokovanie VMČ dňa 30.7.2020: 

1.      Dôsledné pokosenie okolia cyklotrasy a verejných priestranstiev v mestskej časti. 
Pri poslednom kosení pokosená tráva z okolia KD nebola odvezená a rozdrvené boli aj 
smeti! 

2.      Rozšírenie Atlasovej ulici – pri prejazde auta chodci majú problém ustúpiť 

3.      Na konečnej autobusu MHD nie je cestovný poriadok, smetný kôš je pohodený na 
zemi, nástupište vôbec nevyhovuje na nastupovanie 

4.      Vo vinohradoch na parceliach 2368,2369...vyrastá murovaná stavba a nebola 
zistená jej legalita 

5.      P.č. 284.., LV 1278 na Topoľčianskej ulici bez povolenia z povaly tam  bývajúci 
spravili obytné podkrovie, pričom dom je podľa  vizuálneho posúdenia v zlom stave, 
zadnú časť domu podpierajú laicky zhotovené podporné stĺpy a nemajú k domu ani 
ďalším parcelám žiadny právny vzťah! 

6.      MOPS – neplnia si úlohy, sedia celá doobedie v aute pri miestnom pohostinstve pod 
3 kamerami MsP. Navrhujeme ich zrušenie a presunutie týchto financíí na detašované 
pracovisku MsP v obci – sledovanie kamerového systému a operatívne vysielanie 
hliadok v prípade narúšania verejného poriadku, VZN, resp. inej protispoločenskej 
činnosti... 

7.      Na parcele 174/23, LV 1464 v susedstve obývajúci obyvatelia RD spravili skládku 
stavebného odpadu – 10m od skládky sú 3 kamery MsP a sedí tam celé dopoludnie 
hliadka MOPS. Podľa dostupných informácií vo dvore tohto domu spravili čiernu 
stavbu na cudzích pozemkoch p.č. 174/22 

8.      Vo večerných a nočných  hodinách na parkovisku pre zamestnancov pred Jaguárom 
viacerí vodiči vykonávajú skúšanie a údajne preteky tzv. driftovaním – 
jazdou  riadeným šmykom. V noci sa to ozýva po celej dedine a nie je možné, aby to 
hliadky polície nepočuli. 

9.      Poslanec Varga už pred rokom informoval zastupiteľstvo ohľadne kopenia 
domového odpadu na dvoroch niektorých domov. NKS do niektorých dodáva vrecia na 
odpad. Nepomohlo to však, odpad sa stále kopí, rozmnožujú sa hlodavce, hrozí 
nebezpečenstvo nákazy 



10.  Vyzývame pána primátora mesta na operatívne jednanie a súčinnosť so Strabagom 
– odpadové materiály z frézovania cesty treba využiť na spevnenie a zasypanie 
výmoľov ciest jak v obci tak v okolí obce – najmä cesty na cintorín, vo viniciach a do 
vodárni...Ďalej poukazujeme na fakt, že zvolený proces opravy cesty je šafárenie 
verejnými prostriedkami. Rekonštrukcia v takomto rozsahu nebola potrebná! V obci sú 
ulice, ktoré v 21 storočí sú nevyasfaltované resp. osvetlené a v prípade dažďa sa 
obyvatelia nemajú okolo Jednoty ako dostať k a z autobusu MHD! 

11.  Žiadame, aby odbor kultúry dôsledne preveroval okolnosti prenájmu KD – má 
kapacitu 180 miest, pričom pri poslednej akcii tam bolo minimálne 300 prítomných! 
Priviezli si na dodávke veľa ďalších stoličiek, pričom teraz ich je tam do 200ks. 
Odovzdávanie a preberanie objektu nie je dôsledné – značné znečistenie, doslova 
ničenie. Museli byť  odvezené tri  1100 litrové kontajnery odpadu. 

12.   Žiadame o kontrolu dodržiavania nočného kľudu mestskej časti Dražovce, 
z príbytkov občania rómskeho pôvodu na Topoľčianskej ulici sa pravidelne v piatok a 
sobotu v neskorých nočných hodinách ozýva hlasná hudba, v 30. týždni to bol dokonca 
ohňostroj cca od 23:00 do 23:15 hod. 

13.  Na p.č. 88 a 89, LV1889 bola strecha garáže a momentálne tam podľa informácií 
vyrástla ubytovňa a podľa všetkého bez povolenia. 

14.  Navrhujeme vykonávať dôslednú kontrolu maloletých detí, ktoré aj v neskorých 
nočných hodinách sa túlajú po obci. Ich starší príbuzní vo veku 12-13 rokov už dokonca 
navrhujú mladým ženám, ktoré stretnú na ulici alebo ešte pracujú na dvore a záhradkách 
sex. Opačne, starším ženám vulgárne nadávajú. Majú s tým skúsenosti viaceré ženy. 

15.  Osobná skúsenosť člena výboru z pondelka, keď autom prechádzal po Atlasovej 
ulici, kde stálo 25-30 rómskych detí, žien a mužov. Cesta bola neprejazdná, 
chvíľu  čakal a keď nereagovali na auto, upozornil na auto krátkym zatrúbením 
a vyslúžil si nadávky do gádžov. 

16.  Adolescenti ale aj dospelí obyvatelia často pod kamerou MsP preskakujú plot do 
objektu školy, sedia 8-10 pred dverami školy, hlučne sa správajú, rušia nočný klud, 
prinesenými potravinami a nápojmi znečisťujú okolie. Naposledy po jednom nájazde 
školník musel umývať pokreslené vstupné dvere zelenými rastlinami a  pozbieral za 
jedno igelitové vrece odpadu, napriek tomu, že 3 m od ich miesta seáns je smetný kôš. 

17.  Po celej obci nie je ani jeden smetný kôš / okrem autobusových zastávok a pred 
obchodom Jednota/. Demonštratívne odhadzujú plechovky a obaly na zem a keď ich 
niekto upozorní, tak sa dotyčný spýta, že kde to má odhodiť, 

Občania mestskej časti sú pobúrení správaním sa určitej skupiny obyvateľov. Kamerový 
systém nepomohol, tak isto ani MOPS, hliadkovanie prísl. MsP nechceme hodnotiť, ale 
keby bolo dôsledné, asi tieto problémy by také vypuklé neboli.  Rozmohli sa čierne stavebné 



úpravy, prerábanie podkroví, garáží a hospodárskych budov na bývanie, agresivita nie len 
detí, dozrieva ovocie, hrozno, začínajú nájazdy na záhrady a vinohrady. Máme zato, že 
nastupuje obava, aby neprišlo k vzájomným fyzickým útokom. 

Na základe týchto skutočností žiadame, aby zodpovední pracovníci MsÚ prijali opatrenia 
a informovali členov Výboru MČ č. 6 kto, kedy a akým spôsobom má konkrétnu úlohu 
splniť. Je to potrebné pre riadnu a úplnú informovanosť občanov, ktorých sa snažíme 
zastupovať a majú právo byť informovaní. Pre Výbor mestskej časti Zobor, Nitra-Dražovce 

                                                                                                   V Dražovciach 28.7.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


