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

Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 8.11.2022 na MsÚ v Nitre 
 

Program: 

1. Kontrola plnenia uznesení a úloh stanovených komisiou 

2. Informácie o stave ovzdušia v meste Nitra 

3. Informácia o výskyte a likvidácii čiernych skládok na území mesta Nitra od 01.01.2022 do      

             31.10.2022   

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

 

K bodu 1.:  

Predsedníčka Komisie ŽP Ing. Králová PhD. konštatovala, že všetky uznesenia boli splnené.  

K bodu 2.: Informácie o stave ovzdušia v meste Nitra 

Ing. Králová, Mgr. Špoták:  Je škoda, že mesto nedisponuje softwarom na vyhodnotenie meraní z meracích staničiek 

na meranie znečistenia ovzdušia, musíme teda pracovať len s dátami od Okresného úradu.  

UZNESENIE Komisie ŽP č. 44/2022 

Komisia ŽP sa oboznámila s materiálom Informatívna správa o stave ovzdušia v Meste Nitra v r.2021 a berieju bez 

pripomienok na vedomie.  

 

K bodu 3.: Informácia o výskyte a likvidácii čiernych skládok na území mesta Nitra 

Ing. Králová: Zaujímalo by ma aké kroky pripravuje Odbor ŽP ako prevenciu vzniku čiernych skládok, hlavne 

v lokalitách kde sa skládky pravidelne opakujú.  

Mgr. Pavelka (OŽP): Zakúpili sme fotopasce na monitorovanie lokalít, kde opakovanie vznikajú čierne skládky. Taktiež 

sme už viac krát navrhovali, aby mesto našlo nejaké využitie alebo odpredalo nevyužívané pozemky na Súľovskej 

alebo Roľníckej ul.  Pripravujeme projekt v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorého 

cieľom je zapojenie miestnej rómskej komunity do riešenia problémov s čiernymi skládkami.  

p. Obertáš: Určite by sa malo mesto viac snažiť nejak komunikovať so zástupcami rómskej komunity, sú medzi nimi aj 

ľudia, ktorí by radi priložili ruku k dielu. Treba ich podporiť a vyzvať k spolupráci. A treba niečo robiť aj s tými 

neprispôsobivými občanmi,  napr. obyvatelia domu v Mlynárciach pred železničným priecestím, ktorí v okolí svojho 

domu robia čierne skládky a mesto to po nich musí na vlastné náklady upratovať. Pokiaľ viem tak táto rodina má ten 

pozemok v prenájme od mesta. Treba preveriť či si plnia svoje zmluvné povinnosti a v prípade, že nie treba ich vyzvať 

k náprave a upozorniť na to, že by mesto mohlo podniknúť rázne kroky pokiaľ nezmenia svoje správanie.  

Mgr. Špoták:  Vedenie mesta bude v blízkej dobe iniciovať pracovné stretnutie so zástupcami rómskej komunity 

vo  veci čiernych skládok.  

Ing. Králová: Áno, rozhodne je potrebné komunikovať s rómskou komunitou a nájsť medzi nimi zodpovedných lídrov, 

ktorí by pozitívne vplývali na členov rómskej komunity. Zároveň však mesto musí byť razantnejšie voči tým, ktorí 

nemajú žiadnu snahu plniť si svoje občianske povinnosti.  

Uznesenie Komisie ŽP č. 45/2022 

Komisia ŽP odporúča, aby vedenie Mesta Nitra v súčinnosti s Odborom sociálnych služieb a Odborom majetku 

preverilo možnosti vypovedania nájomnej zmluvy na prenájom mestského pozemku na adrese Štúrova 71/130, 



parc.č. 316/1, k.ú. Mlynárce. Dôvodom je opakované znečisťovanie životného prostredia - zakladanie čiernych 

skládok v danej lokalite pričom náklady na ich likvidáciu znáša Mesto Nitra. Podľa informácii Komisie ŽP rodina, ktorá 

ma je na vyššie uvedenom pozemku v prenájme si dlhodobo neplní svoje poplatkové povinnosti voči Mestu Nitra.  

K bodu 4.: Rôzne 

Ing. Králová: Na záver by som rada poďakovala všetkým členom Komisie ŽP r. 2018 – 2022 za ich aktívny prístup pri 

riešení úloh komisie.  

 

 

 

V Nitre,  20.11.2022                                                                                        Ing.  Jarmila Králová, PhD.         

Predsedníčka Komisie pre ŽP, verejný poriadok 
a komunálne činnosti 


