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

Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 13.09.2022 na MsÚ v Nitre 
 

Program: 

13. september 2022 o 15:30  
 

1. Kontrola plnenia uznesení a úloh stanovených komisiou 

2. Informatívna správa o rozkopávkach od 01.01.2022 
a. Chodníkov a komunikácií 
b. vo verejnej zeleni  

a úroveň ich uvedenia do pôvodného stavu 

3. Informatívna správa o požiadavkách na opravy chodníkov a ciest a realizácii opráv v 2. polroku 2022 

4. Rôzne (informácie z rokovania MZ, podnety členov komisie, útvarov MsÚ, iné)   
 

K bodu 1.:  

Ing. Králová: Do budúcej (októbrovej) Komisie ŽP by mal prednosta zvolať pracovné stretnutie ohľadom údržby 

verejnej zelene na prícestných pásoch  na Tr. A. Hlinku.  

Uznesenie Komisie ŽP č. 33/2022 

Komisia ŽP odporúča, aby prednosta MsÚ inicioval pracovné stretnutie s dotknutými stranami (VÚC, SSC) ohľadom 

údržby a starostlivosti o krajnice a obrubníky, ktoré bývajú nadmieru zaburinené –cesta I. triedy I/64 – časť Trieda A. 

Hlinku /úsek od UKF po Centro Nitra/. 

Ing. Kretter: Rád by som pripomenul, že vedúci Odboru ŽP mne a predsedníčke Komisie zatiaľ neposlal odpoveď 

/termín bol 4. 9. 2022/ na otázku udelenia krátenia fakturácie dodávateľovi ÚVZ STAVSAD. 

Ing. Králová: Čo sa týka merania hluku/porušovanie nočného kľudu/ pomocou hlukomera rozprávala som sa 

s Mestskou políciou a Odborom ŽP – preveria to.  

p. Obertáš: Rád by som vedel ako bola uzavretá záležitosť týkajúca sa nelegálneho parkovania v blízkosti prevádzky 

Pečiatkáreň.  

Uznesenie Komisie ŽP č. 34/2022 

Komisia ŽP žiada informáciu od Odboru ŽP z akého dôvodu nebola zatiaľ realizovaná výsadba drevín na 

zatrávňovacom prícestnom páse na Kmeťkovej ul. v blízkosti prevádzky Pečiatkáreň v zmysle Uznesenia Komisie ŽP č. 

4/2022 z 20. 1. 2022.  

K bodu 2.: materiál nebol dodaný a bude prerokovaný na októbrovom zasadnutí Komisie ŽP 

K bodu 3.: materiál nebol dodaný a bude prerokovaný na októbrovom zasadnutí Komisie ŽP 

K bodu 4. Rôzne: 

Ing. Králová: Rada by som upozornila na problém s novým bus pruhom, ktorého zriadenie bolo nevhodné 

načasované. Vznikajú tam kolóny, zápchy. Nie je to dobre vyriešené.  

p. Obertáš: Súhlasím, odporúčal by som dočasné zrušenie bus pruhu nakoľko to má negatívny vplyv na ovzdušie 

a výrazne sa tým spomaľuje doprava. 

MVDr. Rathovský:  Treba osloviť dopravcu (Transdev) či bus pruh priniesol očakávané výsledky. Nemám síce dostatok 

informácii, ale aj je bus pruh naozaj prekážkou plynulej cestnej premávky tak je vhodné ho buď zmeniť alebo zrušiť.  



Ing. Králová: Máme krízu a tým, že tam vozidla stoja resp. sa veľmi pomaly posúvajú tak sa tým zvyšuje spotreba 

drahých palív. 

Ing. Lieskovský: úlohou bus pruhu nie je zlepšiť podmienky pre individuálnu dopravu, ale naopak zlepšiť plynulosť 

autobusovej dopravy a motivovať ľudí, aby viac používali hromadnú dopravu.  

p. Obertáš: Bus pruh je dobrý nápad, ale tento projekt bol nedostatočne pripravený nakoľko sa v ňom asi nepočítalo 

s dopravným napojením novej zástavby, ktorá sa tam aktuálne buduje.  

p. Turba: Kritizovali sme to na Komisii mobility, má to viac nedostatkov, napr. aj nevyhovujúce dopravné značenie.  

Uznesenie Komisie ŽP č. 35/2022  

Komisia ŽP odporúča, aby Odbor dopravy prehodnotil možnosť dočasného bus pruhu (na Hviezdoslavovej 

(Braneckého) ulici). Na danom úseku vznikajú kolóny, je tam zvýšená prašnosť a znečistenie ovzdušia exhalátmi. Bus 

pruh navrhujeme dočasne zrušiť a opätovne obnoviť až potom ako sa dokončí výstavba nového bytového komplexu 

nakoľko plynulosť dopravy ja na tomto úseku spomalená kvôli výjazdom vozidiel stavby.   

Ing. Králová: Mňa by zaujímalo v akom štádiu je projekt Mestský ovocný sad.  

Uznesenie Komisie ŽP č. 36/2022 

Komisia ŽP žiada informatívnu správu v akom stave je projekt Mestský ovocný sad. Kto zabezpečuje starostlivosť 

a aký je plán rozvoja tohto projektu? 

p. Obertáš: Navrhujem žiadať aj o informatívnu správu týkajúca sa mestskej kompostárne.  

Uznesenie Komisie ŽP č. 37/2022 

Komisia ŽP žiada informatívnu správu o zámeroch mesta s mestskou kompostárňou.  Aké má mesto plány? Bola 

vypracovaná štúdia na rozšírenie a modernizáciu kompostárne. Bude sa tento projekt realizovať a kedy?  

Ing. Halva: Na Popradskej ul. v blízkosti „skateparku“ visia na „konštrukcii amfiteátra“ už dlhšiu dobu tenisky. Bolo by 

vhodné ich odtiaľ odstrániť nakoľko kazia estetický dojem miesta.    

 

 

V Nitre,  22.9.2022                                                                                        Ing.  Jarmila Králová, PhD.         

Predsedníčka Komisie pre ŽP, verejný poriadok 
a komunálne činnosti 


