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JUDr. Šimala: K materiálom, ktoré som vám do komisie poslal by som rád pridal pár  poznámok 

a vysvetlení. Opravy chodníkov žiaľ nebudú môcť byť zrealizované všetky podľa plánu do konca tohto 

roka – budú zredukované asi tak na polovicu. Čo sa týka zimnej údržby dôjde k zmene dávkovania 

posypového materiálu kvôli zmene legislatívy. Rozsah bude ako min. rok. Do operačného plánu boli 

pridané úseky kde je zakázané používať chemický posyp (cyklotrasy pri rieke, potok Dobrotka a iné 

úseky nachádzajúce sa v chránených prírodných oblastiach).  

p. Obertáš: Chcel by som sa spýtať do akého času musí realizátor rozkopávky uviesť miesto do 

pôvodného stavu, sú tam nejaké lehoty? 

JUDr. Šimala: Mali by konať bezodkladne, ale nie vždy je to možné. My (Stredisko MS) sa snažíme 

s nimi situačne komunikovať a dohliadať na to, aby práce boli vykonané tak ako majú.  

 p. Obertáš, Ing. Králová: Ktoré chodníky budú opravené ešte tento rok? A na základe čoho a príp. kto 

vyberie, ktoré tento rok budú opravené?  

JUDr. Šimala: Zoznam zatiaľ nemáme sfinalizovaný. Budeme sa snažiť, aby boli opravy vykonané 

spravodlivo voči jednotlivým mestským častiam, aby neboli niektoré neboli zastúpené viac a iné 

menej. Do úvahy bude brať aj výmeru a koncepčné riešenia. Všetko tiež závisí od možností 

zhotoviteľa.  

Ing. Králová: Bola by som rada, keby ste ten zoznam poslali na pripomienkovanie výborom MČ. 

JUDr. Šimala: Pošleme.  

Ing. Králová: Bola by som rada, keby ste lepšie informovali občanov o plánovaných rozkopávkach, 

prípade by ste ten plán mohli posielať poslancom.  

JUDr. Šimala: Občania sú informovaní, dopravné označenie zabezpečuje zhotoviteľ rozkopávky, 

skúsime systém informovania vylepšiť. 

Ing. Králová: Počas rozkopávok bývajú veľmi znečistené cesty a chodníky. Nemajú povinnosť si to tie 

firmy čo robia rozkopávku dať po sebe do poriadku každý deň, teda vyčistiť to?  

p. Turba: Občan keď je svedkom nech volá políciu.  

JUDr. Šimala: Áno, to je pravda. Zhotoviteľ má v zmysle zákona povinnosť zabezpečiť čistotu. Polícia 

by mohla pokutovať vozidlá zhotoviteľa, pokiaľ znečisťujú komunikácie. Problém je aj to, že my 

nemôžeme od zhotoviteľa žiadať preplatenie nákladov na vyčistenie ciest či chodníkov. Na tomto 

mieste by som rád povedal, že máme na stredisku MS len jedného referenta na rozkopávky, zišla by 

sa nám posila.  

UZNESENIA 

Komisia berie na vedomie materiály zo SMS 

CINTORÍNY 



JUDr. Šimala: Kúpili sme nový fukár na odstraňovanie popadaného lístia na mestských cintorínoch. 

Priebežne vykonávame v rámci našich možností orezy a výruby stromov na cintorínoch, aby sme 

zabezpečili ich prevádzkovú bezpečnosť.  

p. Obertáš: Je v pláne prijať nových zamestnancov na správu mestských cintorínov? Nemyslím však 

administratívu, ale pracovníkov pre údržbu cintorínov.  

Ing. Králová: áno, súhlasím. Bolo by vhodné prijať aspoň 1 pracovníka, ktorý sa nemusí celoročne 

venovať len údržbe cintorínov, ale využiť by sa dal tam kde by ho aktuálne bolo treba.  

JUDr. Šimala: Prijali sme novú referentku na správu cintorínov kvôli novému chrenovskému cintorínu. 

Čo sa týka výkonných pracovníkov žiaľ nemôžeme prijať nových.  

MVDr. Rathouský:  Mňa by zaujímalo, aké sú vízie p. Šimalu ako nového vedúceho strediska MS? 

JUDr. Šimala: Tak v prvom rade je to dobré a efektívne riadenie SMS, vylepšiť imidž strediska 

a zrýchliť vybavovanie podnetov občanov.  

MVDr. Rathouský: Máte už vo výhľade náhradu za Tehelnú ul.? Čo napr. bývalé kasárne pod 

Zoborom? 

JUDr. Šimala: Zatiaľ sme nenašli vhodný priestor. Určite by sme potrebovali jeden väčší areál, aby 

sme nemuseli mať techniku či skladové priestory na viacerých miestach. Čo sa týka zoborských 

kasární tam by asi bol problém s výjazdom a hlavne mesto má s týmto areálom asi iné plány, má to 

byť nová relaxačno-oddychová zóna.  

Výsadba – jeseň 

p. Obertáš: Bolo by vhodné keby nám (KOMISII ŽP) posielal OŽP kvartálne plán výsadby v meste. 

Ing. Králová: Otázka pre OŽP. Prečo „Alej pri rieke“ bude sadiť mesto (90 ks stromov): Nemali to 

vysadiť vodohospodári? 

Uznesenie: berieme na vedomie 

Rôzne 

Mestský ovocný sad 

p. Obertáš: Osobne ma veľmi mrzí, že sa Mesto Nitra nesnažilo nájsť riešenie pre udržateľnosť 

a rozvoj projektu mestského ovocného sadu. Je to premárnená šanca.  

Ing. Králová: Absolútne súhlasím. Ešte stále však nie je neskoro niečo s tým spraviť.  

UZNESENIE 

Komisia ŽP odporúča, aby vedenie mesta rokovalo s vlastníkom parcely, na ktorej sa nachádza 

mestský ovocný sad, aby sa našlo riešenie problémov s prístupovou cestou do areálu sadu, 

inžinierskymi sieťami atď. Taktiež by mesto Nitra malo vypracovať plán udržateľnosti a využitia 

mestského ovocného sadu.  

Uznesenie 

Komisia ŽP žiada, aby boli do konca novembra 2022 vykonané opatrenia (výsadba drevín etc.), ktoré 

zamedzia nelegálnemu parkovania na tzv. zatrávňovacích rohožiach na Kmeťkovej ul. v blízkosti 

prevádzky Pečiatkáreň.  



 

 

 

 

 

 

 

 


