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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MESTE NITRA  - MANAŽMENT SÍDELNEJ ZELENE

• Mesto Nitra spravuje 262 ha verejnej zelene

• Ročný rozpočet na správu a údržbu zelene je 560.000 €

• Ad hoc sú finančné zdroje doplnené finančnpu kompenzáciou za výrub drevín

• Verejná zeleň je rozdelená na 15 obvodov

• V rámci subdodávky údržbu vykonáva 11 súkromných firiem

• 1 obvod spravuje priamo Stredisko údržby zelene Mestských služieb v Nitre

• Posudzovanie žiadostí o výrub – 2 ľudia

• Výkon, inšpekcia, administrácia a manažment – 3 ľudia

• Koncepčná činnosť od 2017 – 0 ľudí
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Koncepčná činnosť 

• Územný plán /2003 – 2018/
• MÚSES /1997/, digitalizácia 2014
• Dokument starostlivosti o dreviny /2013/
• Pasportizácia plôch pre náhradné výsadby/2013/
• GIS

V príprave:
• Generálny plán zelene /2019 - 2020/
• Mestská adaptačná stratégia na zmenu klímy /2019-2020/
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MÚSES – miestny územný systém 
ekologickej stability
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Dokument starostlivosti o dreviny

• Mapovanie a zameranie drevín
• Zdravotný stav
• Návrh údržby
• Finančná náročnosť opatrení
• Perspektíva dreviny na stanovišti

Zelené mestá – prostredie pre život                                                                         Nitra, 29.10.2019



Zelené mestá – prostredie pre život                                                                         Nitra, 29.10.2019



Pasportizácia plôch pre 
náhradné výsadby

• majetkovo-právne pomery
• funkcia zelene
• priestorové kapacity pre novú výsadbu
• intaktné plochy zelene
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GENEREL ZELENE: V každodennej praxi strategický dokument bude tvoriť významný nástroj v procese
posudzovania predložených projektových dokumentácii z pohľadu tvorby a ochrany životného prostredia, z pohľadu
regulácie stavebnej činnosti s cieľom minimalizácie dopadov na zelenú a modrú infraštruktúru /aplikácia indexov
zelene a možnosti požadovania realizácie kompenzačných opatrení, resp. alternatívnych foriem zelene v území
s koncentrovaným dopadom stavebnej činnosti, identifikácia intaktných plôch zelene s možnosťou vylúčenia
stavebnej činnosti/. Taktiež bude tvoriť manažérsky nástroj optimalizácie údržby sídelnej zelene z pohľadu
plánovania paušálnych a investičných výdavkov mesta v danej oblasti v závislosti od zvolených postupov
a rajonizácie mesta na jednotlivé intenzitné triedy údržby zelených plôch v správe mesta/.

ADAPTAČNÉ OPATRENIA NA ZMENU KLÍMY v podobe komplexnej, ucelenej mestskej stratégia vytvárajú
predpoklad na koncepčný koordinovaný postup vo viacerých oblastiach mestského rozvoja. Zahŕňajú plánovacie
a implementačné nástroje v rámci investičného procesu mesta, najmä v rámci návodov a postupov pri manažmente
a zadržiavaní zrážkovej vody, v oblasti aplikačných nástrojov úpravy a regulácie mikroklímy zastavaných území
/tieniace prvky, regulácia relatívnej vzdušnej vlhkosti/, a taktiež v socio-ekonomickej sfére definovaním postupov
a informačných aktivít napr. počas vĺn horúčav.
V dlhodobom horizonte strategický materiál definuje a reguluje vhodné druhy rastlín pre výsadby v mestskom
prostredí z pohľadu meniacich sa ekologických a stanovištných podmienok prostredia a tým napomôže
koncepčnému prístupu k aplikácii zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v časti ukladania náhradných
výsadieb za vyrúbané dreviny, aby sa priebežne upravila druhová a veková štruktúra drevín na území sídla
v prospech rastlín rezistentných voči zmene klímy.

PRIPRAVOVANÉ KONCEPČNÉ MATERIÁLY – zdroj financovania IROP
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Projekčná činnosť

• Revitalizácia mestských parkov: Mestský park na Sihoti, Brezový háj, Borina
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Projekčná činnosť

• Regenerácia vnútroblokov sídiel: 
Párovce, Diely, Klokočina
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Rozhľadňa na Kalvárii
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Rozhľadňa na Kalvárii
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Práca s verejnosťou

Mestské zásahy Nitra, 2013

• 54 projektov
• 144 podnetov
• 60.000€ realizácia
• 6 zrealizovaných projektov
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• 28 prihlásených projektov
• 50 000€
• Hlasovanie 7238 hlasov
• 10/2 úspešných projektov
• Realizácia do 15.11.2018
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Mením Moje Mesto, 2018

Príklady zrealizovaných 
projektov
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V roku 2019:

Cieľom grantového programu Mením Moje Mesto je
podporovať inovatívne verejnoprospešné aktivity a
kreatívne nápady občanov mesta Nitra v rôznych
oblastiach, ktoré prispievajú ku skvalitneniu života v meste
a vychádzajú z potrieb a záujmov jeho občanov. Tento
program je financovaný z participatívneho rozpočtu mesta
Nitra a administrovaný v spolupráci s Nitrianskou
komunitnou nadáciou. Znamená to, že samotní
občania predkladajú svoje projekty, rozhodujú o ich
realizácii formou hlasovania a realizujú ich na základe
dobrovoľnej práce. Na rok 2019 vyčlenilo mesto Nitra
na jeho realizáciu sumu 80 000 €. V rámci grantovej
výzvy programu MMM 2019 mohli predkladatelia prihlásiť
svoje projekty z nasledovných oblastí: vzdelávanie,
sociálna oblasť a ochrana zdravia, aktivizácia
mladých ľudí i seniorov, aktívna kultúra a zachovanie
kultúrnych hodnôt, ochrana životného prostredia,
rozvoj cestovného ruchu, verejné priestory či
športové aktivity pre verejnosť. Grantová výzva bola
uzatvorená 18.3. 2017. Do výzvy sa prihlásilo celkovo 67
projektov. Na základe odporúčania odbornej komisie,
zloženej zo zástupcov mesta a NKN, do hlasovania
postúpilo 57 z nich. Prostredníctvom hlasovania bolo
napokon vybraných 21 projektov, z toho 6 bude
podporených priamo Nitrianskou komunitnou nadáciou.
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SPOLUPRÁCA S UNIVERZITAMI
• FA STU V BRATISLAVE
• FZKI SPU V NITRE

• Zelená infraštruktúra
• Manažment zrážkovej vody
• Kvalita verejných priestranstiev
• Bývanie
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USEACT – URBACT II
COMMONS – INTERREG IVC

Medzinárodné projekty a partnerstvá
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BUDOVANIE PRVKOV ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Trvalkové výsadby na kruhových objazdoch
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Trvalkové výsadby – verejná zeleň +900m2 v rokoch 2013 - 2017

Zelené mestá – prostredie pre život                                                                         Nitra, 29.10.2019



Minipark – Starý rýnok
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Župné námestie
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Nové alejové výsadby + cca 120 stromov každý rok
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• Extenzívne vegetačné strechy
• Municipálne budovy
• Strecha Mestského úradu v Nitre



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

KONTAKT:

Mestský úrad Nitra

Štefánikova trieda 60

950 06 NITRA

Tel.: +421 37 65 02 111

info@nitra.sk

www.nitra.sk

Zelené mestá – prostredie pre život                                                                         Nitra, 29.10.2019


