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

Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 26.07.2022 na MsÚ v Nitre 
 

Program: 

26. júl 2022 o 15:30  

1. Kontrola plnenia uznesení a úloh stanovených komisiou 
2. Informácia o zabezpečení čistenia mestských komunikácií 

a chodníkov 
3. Opatrenia na zvýšenie úrovne kontroly výkonu kvality prác „Údržba 

verejnej zelene v meste Nitra“ 
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.: Informácia o zabezpečení čistenia mestských komunikácií a chodníkov 
 

p. Obertáš, Ing. Králová:  Blokové čistenie nefunguje dobre, nebolo ohlásené a poriadne 
odkomunikované,  
 
Ing. Muzika: Komunikovali sme s VMČ a v spolupráci s nimi sme vybrali lokality. Prioritou bolo 
zametanie a odburiňovanie hlavných ťahov v meste. Je dovolenkové obdobie, takže tempo 
bolo pomalšie.  
 

Ing. Králová: nevedeli by s odstraňovaním buriny z obrubníkov pomôcť aktivační pracovníci?  
 
Ing. Muzika: Moc ich na to nechceme využívať, aby sme neohrozili ich zdravie a bezpečnosť 
nakoľko sú to ľudia, ktorí sú fyzicky labilní a nechceme aby spadli pod auto. Preto to riešime 
dodávateľsky.  
 
p. Obertáš: V čom je konkrétne problém, aby sa tempo ale aj kvalita údržby komunikácii 
zlepšila?  
 
Ing. Muzika: Je toho viac, potrebovali sme mať konečne vlastný areál, nakoľko priestory, ktoré 
využívame v areáli Službytu sú pre potreby strediska mestských služieb nie úplne vyhovujúce, 
požiadavka z našej strany bola už pred 2 rokmi. Techniky máme momentálne v podstate dosť. 
skôr by sme potrebovali viac ľudí.  
 
Ing. Králová:  Nemohli by vypomáhať pri údržbe komunikácii (odburiňovanie) odsúdení tak ako 
je tomu v prípade zimnej údržby?  
 
Ing. Muzika: toto je otázka na vedenie mesta, ktoré to musí zariadiť.  



 

Ing. Králová: Ako to vyzerá s nákupom parného stroja na likvidáciu burín? Komisia ŽP to 
odporúčala.  
Ing. Muzika: Podľa našich zistení to nie je efektívne (vydrží to tak 2 týždne). Najlepší spôsob sa 
nám javí použitie vyžínačky na odburiňovanie obrubníkov a chodníkov.  Skúšali sme rôzne 
spôsoby.  
 
Ing. Kretter: A čo použitie chemických prostriedkov?  
 
Ing. Muzika: Je to neekonomické a neekologické.  
 
p. Obertáš: Čistiace vozidlo s rotačnými kefami by sa nedalo využiť na čistenie obrubníkov? 
 
Ing. Muzika: Skúšali sme, ale na niektorých úsekoch to poškodzuje obrubníky.  
 
 

Uznesenie č. 28/2022 Komisie ŽP  

Komisia ŽP odporúča navýšiť počet pracovníkov Strediska Ms, ktorí budú mať v náplni práce 
čistenie mesta (odburiňovanie obrubníkov a chodníkov). Navrhujeme prijať 3 pracovníkov 
a vyčleniť financie na ich adekvátne mzdové ohodnotenie.   
 
p. Obertáš: Potrebovali by sme nejaké pravidelné reporty od SMs, čo sa spravilo za určité 
obdobie. Niečo podobné ako elektronické denníky dodávateľov ÚVZ. Musí sa zvýšiť kontrola 
práce. Je veľa sťažností zo strany občanov.    
 
Ing. Králová: Súhlasím, mali by sme prehľad o tom koľko toho vlastne pracovníci stihnú spraviť 
napr. za týždeň. 
 
Mgr. Špoták: Možno bude problém aj vo vedúcom Strediska Ms. Chcelo by to dôslednejšiu 
kontrolu zo strany Ing. Muziku.  
 
p. Hollý: Ing. Muzika nemôže všetko kontrolovať, priamu zodpovednosť nesú vedúci 
jednotlivých útvarov SMs (p. Koprda, Košičár atď.). 
 
Uznesenie č. 29/2022 Komisie ŽP  

Komisia ŽP žiada, aby jej Stredisko Ms zaslalo zasielalo (sekretárovi Komisie ŽP) týždenné 
reporty o uskutočnených prácach v oblasti čistenia mesta (ručné aj strojové čistenie 
chodníkov a ciest, odburiňovanie obrubníkov a chodníkov...).  
 
Uznesenie č. 30/2022 Komisie ŽP  

Komisia ŽP navrhuje, aby prednosta MsÚ zorganizoval pracovné stretnutie vo veci: Zvýšenie 
kvality čistoty miestnych komunikácii (chodníkov a ciest) vrátane odstraňovania náletovej 
vegetácie z povrchov chodníkov a obrubníkov v meste Nitra. Na stretnutie majú byť prizvaní 
všetci správcovia pozemných komunikácii (Stredisko Ms, Slovenská správa ciest, Regionálna 
správa ciest). Stretnutia sa zúčastnia aj zástupcovia Komisie ŽP.    

 



K bodu 3.: Opatrenia na zvýšenie úrovne kontroly výkonu kvality prác „Údržba 
verejnej zelene v meste Nitra“ 
 
Ing. Kretter: p. Gavalovič nerobí kontrolu kvality ÚVZ dôsledne. Dodávatelia ÚVZ už 
vykonávajú práce mesto viac rokov, mali by teda odvádzať 100% kvalitu. Odporúčam 
predložený materiál dopracovať. Nemyslím si že riešením je valorizácia odmien pre 
dodávateľov, ale treba zvýšiť kontrolu kvality vykonávaných prác.  
 
Ing. Lančarič: Ja aj p. Gavalovič priebežne, operatívne komunikujeme s dodávateľmi v podstate 
na dennej báze. Upozorňujeme ich na nedostatky. Snažíme sa vyhnúť sankcionovaniu pokiaľ 
dodávateľ rýchlo odstráni zistený nedostatok, pretože udeľovanie pokút je dosť zložitý 
byrokratický proces.  
 
Ing. Králová: Firmy často argumentujú, že na kvalitu práce má vplyv veľká fluktuáciu ľudí, ale 
toto mesto nemusí zaujímať, oni (dodávatelia ÚVZ) si majú poctivo plniť svoje povinnosti 
ukotvené v zmluve s mestom.  
 
Ing. Kretter: Áno, Treba trvať na tom, aby plnili zmluvu.  

 
Ing. Lančarič: Treba brať do úvahy zvyšovanie cien energií, pohonných hmôt. Infláciu. Firmy 
majú reálne problémy, preto je valorizácia nutná, ak nechceme aby sa kvalita vykonávaných 
prác nezhoršila.   
 
Ing. Králová: Nízka kvalita je dlhodobý problém, firmy sa nemôžu vyhovárať len infláciu či 
finančné problémy.  
 
Ing. Lančarič: Údržba verejnej zelene stojí cca 800 000 eur ročne. Predtým viac rokov Nitra 
mala poddimenzovaný rozpočet na údržbu VZ. Veľkosť zelených plôch v Nitre, o ktoré sa 
mesta musí starať je aktuálne 276 ha, čo je naozaj obrovská plocha. Nie je možné dosiahnuť 
dokonalú kvalitu pri takejto rozlohe.  
 
Ing. Králová: Vyhlasovanie kosieb by malo byť prispôsobené klimatickým podmienkam. 
Termíny kosby treba posunúť podľa potreby, nekosiť suchú a nízku trávu.  
 
Ing. Halva: Na základe čoho a kto vyhlasuje termíny kosieb? 
 
Ing. Lančarič: Je to v kompetencii p. Gavaloviča pričom to vždy konzultuje so mnou. ČO sa týka 
termínov kosieb navrhujem, aby sa v júli, auguste nekosilo vôbec nakoľko posledné letá sú 
veľmi suché, tráva rastie veľmi pomaly. Viac by sme kosili na jar a na jeseň. Čo sa týka 
individuálnych termínov pre jednotlivé rajóny mesta, tu treba povedať že by to dosť sťažovalo 
kontrolu, keby kosili jednotliví dodávatelia v rôznych termínoch.  

 

Ing. Kretter: Ako je to s plnením  tzv. ostatných činnosti / povinnosti dodávateľov ÚVZ ako je 
prekopávanie pieskovísk, zabezpečenie priechodnosti chodníkov?  
 
Ing. Lančarič: Robia v pauzách medzi kosbami.  



 
Ing. Králová: Prekopávanie pieskovísk v Párovských hájoch sa nerobí dôkladne. Musím vyjadriť 
svoju nespokojnosť.  
 
 Ing. Halva: Komunikuje p. Gavalovič s dodávateľmi?  
 
Ing. Lančarič: Samozrejme. P. Gavalovič je každý deň v teréne, sleduje tiež web Odkaz pre 
starostu, FB mesta. Keď je nejaký problém p. Gavalovič kontaktuje dodávateľa a rieši to s ním. 
Tento rok už boli 3 stretnutia s dodávateľmi z toho 1  za účasti prednostu. Je pravda, že 
niektoré nedostatky sa stále opakujú, ale na 100% to asi nikdy nebude – hľadáme balans.  
 
MVDr. Rathouský: Komunikujem priamo s firmou, ktorá kosí v našej mestskej časti (Čermáň) a musím 
konštatovať, že spolupráca je dobrá, pomerne rýchlo reagujú na podnety a upozornenia.  

 
p. Obertáš: p. Gavalovič nekomunikuje s občanmi, nezdvíha telefón. Nevykonáva svoju prácu 
na 100%, nespokojné s nimi bolo aj predchádzajúce mestské zastupiteľstvo.  
 
Ing. Lančarič:  Ja komunikujem s p. Gavalovičom takmer každý deň a viem, že robí čo je v jeho 
silách. Je na to sám, preto som aj navrhoval prijať ešte jedného referenta pre koordináciu 
údržby verejnej zelene.  
 
Ing. Králová: Bolo by lepšie, keby malo mesto resp. Stredisko Ms vlastných ľudí na kosenie 
a ostatné činnosti, ktoré spadajú pod ÚVZ. Najlepšie je byť čo najviac sebestační a nezávislí.  
 
Uznesenie č. 31/2022 Komisie ŽP  

 

Komisia ŽP berie na vedomie materiál Súbor opatrení na zvýšenie úrovne kontroly výkonu 
kvality prác „Údržba verejnej zelene v meste Nitra“ a odporúča ho doplniť a prepracovať 
v zmysle pripomienok, ktoré boli prednesené členmi Komisie ŽP, na zasadnutí, ktoré sa 
uskutočnilo 26. júla 2022.   
 

 

 
 

 

V Nitre,  10.8.2022                                                                             Ing.  Jarmila Králová, PhD.         

Predsedníčka Komisie pre ŽP, verejný 
poriadok a komunálne činnosti 

 


