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

Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 23.08.2022 na MsÚ v Nitre 
 

Program: 

23. august 2022 o 15:30  
 

1. Kontrola plnenia uznesení a úloh stanovených komisiou 
2. Informatívna správa o činnosti Nitrianskych komunálnych služieb 
3. 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.  

Ing. Králová: Navrhujem doplniť do programu ako 1. bod: Spustenie 4. kosby 

Všetci prítomní členovia komisie súhlasili.  

K bodu 2.: Spustenie 4. kosby 

Ing. Králová: Komisia nesúhlasí s vyhlásením termínu 4. kosby. Nie všade je tráva dostatočné vysoká, aby bolo nutné 
kosiť. Termín mal byť posunutý o týždeň. Okrem toho niektorí dodávatelia ÚVZ začali kosiť už dnes hoci až zajtra sa 

oficiálne začína 4. kosba. Zaujímalo by ma kto dal na to pokyn na kosenie, navyše v upršanom počasí pričom sa jedná 

o plochy, ktoré nie sú exponované.  

Ing. Lančarič:  Budeme to riešiť operatívne s konkrétnou firmou za to zodpovednou. OŽP nedalo pokyn, aby kosili 

o deň skorej. Čo sa týka termínu spustenia 4. kosby stojíme si za tým, že termín bol vyhlásený správne. Je najvyšší 

čas, aby nebolo nutné hľadať zdroje na 6. kosbu (zazmluvnených máme 5 kosieb).  

Ing. Králová: Ak bude daždivo tak je možné, že budeme musieť kosiť ešte v októbri kvôli zbytočne skorému spusteniu 

4. kosby.  

Ing. Lančarič: Opäť by som rád zdôraznil, že sa nejedná o celoplošný problém, ale len o zlyhanie jednej firmy. Tá už 
raz bola písomne upozornená, takže je možné, že pristúpime k udeleniu sankcie. Keby sme kosbu posunuli o týždeň 

či viac tak by sa to zle kosilo firmám nakoľko nemajú takú techniku, ktorá by im umožňovala kosiť vyšší a hustejší 

porast.  

Ing. Kretter:  O ktorú firmu sa jedná? Prečo nestopol tú dnešnú kosbu p. Gavalovič? P. Lančarič tvrdil ste na poslednej 

komisii, že podľa vás by bolo dobré vynechať augustové kosenie, prečo sa tak nestalo? Treba prísnejšie kontrolovať 

firmy zodpovedné za kosenie ako aj p. Gavaloviča, ktorý by si mal poctivejšie vykonávať svoju prácu.  

Ing. Lančarič: Nie som si istý, ale myslím že Stavsad. Preverím to. Už nemôžeme tento rok vstupovať do zmluvy, sme 

viazaný zmluvou na počet kosieb. Pri príprave novej rámcovej zmluvy by bolo možné zmeniť systém aj počet kosieb 

počas roka. Nie som si vedomý toho, žeby p. Gavalovič zanedbával svoje pracovné povinnosti.  

p. Obertáš: Koľko dopredu viete termín kosby? Bolo by dobré keby ste komisii aj MČ poslali na vedomie, kedy začína 

kosba skôr, nie 2 dní pred spustením kosby, aby to mohla Komisia ŽP pripomienkovať. Kto sleduje faktory, ktoré 

ovplyvňujú spustenie kosby? Kto monitoruje zelené plochy okrem p. Gavaloviča? 

Ing. Lančarič:  Celé to bolo dosť narýchlo. Termín mal byť pôvodne minulý týždeň, ale po porade s p. prednostom 

sme termín oddialili. Okrem mňa a p. Gavaloviča sledujú stav trávnatých plôch kolegyne Ing. Vencelová a Ing. 

Šterdasová, Ing. Gallik. Čo sa týka faktorov, ktoré majú vplyv na zelené plochy a vyhlásenie ďalšej kosby tak sú to: 
zloženie porastu, agrotechnika, regenračné schopnosti porastu a pod. Musíme sa riadiť odbornými aspektami, nie 

pocitmi a názormi občanov.   

p. Obertáš: Odporúčal by som prehodnotiť počet kosieb, či by nebolo možné ich počet znížiť vzhľadom na klimatické 

zmeny a pod.  



Ing. Lančarič: Sú okresné mestá, ktoré majú 6  kosieb za rok, sú aj také čo majú 4. V minulosti sme skúšali 3 – 4 kosby 

a ukázalo sa, že to nestačí. 5 je optimum.  

P. Obertáš:  Prečo neskúsiť 4 kosby a v prípade potreby spraviť dodatočnú kosbu? Potom niektoré plochy by stačilo 

kosiť menej x do roka. Nech si firmy na to pripravia mechanizáciu.  

Ing. Lančarič:  Plochy, ktoré sa menej kosia zožltnú a je oslabená ich regeneračná schopnosť. Keby sme dali do 

podmienok aj lištové kosačny bolo by to lepšie. Momentálne používajú firmy len bubnové kosačky. Dáme to do novej 

zmluvy. Takisto do ďalšej zmluvy môže dať len 4 kosby, ale tento rok už nemôžeme meniť zmluvné podmienky.  

p. Horák (prednosta): Takmer pri každej kosbe sa rieši že bola priskoro alebo prineskoro. Ja som chcel, aby 1. kosba 

začala čo najneskôr, aby sme ušetrili na konci roka, ale verejnosť nás za to skritizovala. Keby sme 4. kosbu posunuli 

o 7- 10 dní tak na konci kosby by prvý kosený rajón už prerastený.  Nedisciplinovaným firmám dáme pokuty.  

Ing. Kretter: Kosenie a hrabanie by sa malo robiť súbežne, ale nedodržuje sa to. Žiadam zabezpečiť nápravu.  

Ing. Králová: Termín 4. kosby nech ostane, ale treba dohliadnuť na to, aby kosili prerastené plochy ako prvé.  

Mgr. Turba:  Mesto a OŽP by sa mali zaoberať údržbou zelených plôch v súkromnom vlastníctve. Treba nejak donútiť 

vlastníkov, aby sa starali o svoje zelené plochy. Typickým príkladom je p. Lieskovský. Viem, že v minulosti mu boli 

udelené pokuty, ale boli príliš nízke a teda neúčinné.  

Ing. Lančarič: Mesto nemôže regulovať súkromné vlastníctvo. Môžeme ísť cez občiansky zákonník a teda riešiť to 

súdnou cestou čo je dosť zdĺhavé a s neistým výsledkom.  Mesto nemá právomoc niečo si v tejto veci vynucovať, 

nemáme na to právnu silu.  

Mgr. Turba: A keď je to život ohrozujúci prípad? Prerastené konáre stromov zasahujúce do vozovky? 

Ing. Lančarič: Prevádzkovú bezpečnosť drevín má zabezpečiť vlastník, mesto to nemôže opíliť, iba ak s jeho súhlasom.  

K bodu 3: Správa o činnosti NKS za rok 2021 

Riaditeľ NKS Ing. Peniaško stručne predstavil predložený materiál a vyzval členov Komisie ŽP, aby mu kládli otázky 

v prípade, že ich niečo zaujíma.  

Ing. Kretter: Ovplyvnilo množstvo vyseparovaných plastov zavedenie zálohovania PET? 

Ing. Peniaško: Áno, jedná sa o cca 30% pokles. Uvažujeme o znížení cyklu vývozu plastov. Plánujeme modré a zelené 

nádoby pre IBV na zber papiera a skla z rodinných domov. Náklady na kúpu nádob na sklo pre IBV budú okolo  
180 000 eur. Pokúsime sa vyrokovať s Envipakom, aby to zafinancovali.   

Ing. Králová: To považujem za dobré kroky, občania si žiadajú nádoby namiesto vriec na triedený odpad. O koľko 
klesli tržby?  

Ing. Peniaško: Nedá sa to exaktne vyjadriť nakoľko tie ceny za jednotlivé komodity odpadu dosť kolíšu počas roka. Tie 

zmeny sú pomerne turbulentné.  

Ing. Králová: A čo kuchynský odpad? Ľudia sa sťažujú na zápach.  

Ing. Peniaško: Z nášho pohľadu nie sú problémy. Máme umývačku, ktorú dokonca aj prenajímame. Naše BRKO 

nádoby sú umývané a dezinfikované 1 x za týždeň. Takisto považujem za dobré riešenie, že kuchynský odpad končí 

v bioplynovej stanici a nie na našej kompostárni. Čo sa týka legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na mestskú 

pokladnicu tak od budúceho roka by mala byť povinná mechanicko- biologická úprava  (MBÚ) zmesového odpadu 
pred uložením na skládku. Sadzba za MBÚ je 60 – 110 EUR za tonu čo by znamenalo, že by sa smetné malo zvýšiť 

o cca 12 eur na občana- aktuálna legislatíva však takéto zvýšenie neumožňuje, takže bude musieť vykryť tieto 

náklady mesto z iných zdrojov.   

Máme však neoficiálne informácie z MŽP, že ministerstvo sa pokúsi vybaviť pre Slovensku v EÚ výnimku (odklad na 2 

roky).   

Ing. Lančarič: Kvôli tomu sa zvýši rozpočet na nakladanie s odpadmi o cca 1, 5 mil. eur.  



Mgr. Jakab: Koľko % vytriedeného odpadu tvorí BRKO? Pomohlo to v zvýšení vytriedenosti? 

Ing. Peniaško: Priemerne vyzbierame mesačne 60 -70 ton BRKO čo nie úplne zanedbateľné množstvo, ale ani nám to 

radiálne nezvýši mieru vytriedenia odpadu.  

Ing. Kretter: Musím pochváliť NKS za dobrý hospodársky výsledok v týchto neľahkých časoch.  

Ing. Peniaško: Okrem vyššie spomínaných zmien by som rád informoval Komisiu ŽP že plánujeme vybudovať 9 

nových stojísk polopodzemných kontajnerov (klokočina, staré mesto).  

Ing. Lančarič:  Bolo by dobré keby zberné dvory v Nitre slúžili aj ako bazár, občania by si tu za drobný poplatok mohli 

vziať použiteľné a opraviteľné veci.  Tzv. re – use centrá sú v mnohých európskych metropolách. Napr. aj Brno má Re 

– use centrum. Znižuje sa tým množstvo skládkovaného odpadu. Odpad tak dostane de facto druhú šancu na život.  

Uznesenie Komisie ŽP č. 31/2022 

Termín kosby Komisia ŽP akceptujeme, ale žiadame dôslednú kontrolu kvality vykonávaných prác a dodržiavania 
pravidla: prednostne sa majú kosiť prerastené plochy.  

Uznesenie  Komisie ŽP č. 32/2022 

Komisia ŽP navrhuje, aby Odbor ŽP vykonal obhliadku súkromných parciel, ktoré nie sú vlastníkmi riadne udržiavané. 

Na základe obhliadok musí mesto prijať adekvátne opatrenia.  

Rôzne: 

Ing. Kretter: Doc. Kretter predložil písomne otázku, ktorá bude poslaná vedúcemu Odboru ŽP Ing. Lančaričovi. 

Odpoveď zaslať písomne predkladateľovi otázky a predsedníčke Komisie ŽP do 5.9.2022.  

Otázka Doc. Krettera: 

Rád by som požiadal vedúceho OŽP o poskytnutie informácie či OŽP uplatnilo krátenie fakturácie za mesiac júl 2022 

u firmy Stavsad podľa článku 8, bod 5. rámcovej dohody na poskytnutie služby za nepohrabanie časti zelenej plochy 

pred Tr. A. Hlinku 27-29, bližšie pri vjazde od paralelnej Tr. A. Hlinku, za nerozkopanie pieskovísk v stanovenom týždni 

/Dlhá 9, Vašinova – celé zaburinené/. Dôkazy boli zaslané s fotografiami e- mailom vedúcemu OŽP Ing. Lančaričovi. 

Firma Stavsad obdržala písomné upozornenie už aj po 2. kosbe. V akej výške bolo uplatnené krátenie fakturácie? 

V prípade, že nebolo uplatnené tak z akého dôvodu?  

Ing. Králová: Riešenie nočného kľudu na viacerých lokalitách mesta. Priestupkové odd. MsP nevie udeliť pokutu 
nakoľko nevlastní hlukomer. Odporúčam, aby MsP zakúpila toto zariadenie, ktoré by uľahčilo riešenie priestupkov 

v oblasti porušovania nočného kľudu.   

Uznesenie Komisie ŽP č. 28/2022 

Komisia ŽP navrhuje, aby OŽP konzultoval s Úradom pre verejné zdravie, akým spôsobom by bolo možné riešiť 

rušenie nočného kľudu prekračovaním povolenej hranice hlučnosti.  

Uznesenie Komisie ŽP č. 29/2022 

Komisia ŽP odporúča, aby MsP preverila možnosť zakúpenia hlukomeru, aby pomocou tohto zariadenia mohla 
efektívnejšie pokutovať rušenie nočného kľudu .  

Uznesenie Komisie ŽP č. 30/2022 

Komisia ŽP berie na vedomie Správu o činnosti Nitrianskych komunálnych činností v r. 2021 a nemá k nej námietky.  

 

V Nitre,  9.9.2022                                                                                        Ing.  Jarmila Králová, PhD.         

Predsedníčka Komisie pre ŽP, verejný poriadok 
a komunálne činnosti 


