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Odpočet Za lepšiu Nitru za jeden rok
10 vybraných opatrení za 12 mesiacov poslancovania Anny Šmehilovej

Nezabúdame, počúvame, čo nám hovoríte. Aj po voľbách.

1. Nový chodník pri MŠ Topoľová chceme až po Výstavnú ul.

Vďaka spolupráci poslankyni Anny Šmehilovej, ďalších poslancov za 
Chrenovú, Janíkovce a občianskej aktivistke Lucii Mitanovej, ako osoby 
podávajúcej podnet, sa pred viac ako rokom začal boj o rekonštrukciu 
súčasného chodníka pri MŠ Topoľová a zároveň jeho predlženie až k 
Výstavnej ulici. V čase príchodu a odchodu detí do a zo školy, či škôlky je 
tento priestor mimoriadne rušný. Keďže mnoho rodičov svoje deti vozí 
autom, tak sa na ceste, či parkovisku rodičia s kočíkmi a deťmi vyhýbali 
autám. Situácia bola mnohokrát veľmi nebezpečná a neprehľadná. 
Výsledok sa dostavil v novembri minulého roku. Vďaka chodníku sme 
mohli prispeť k vyššej bezpečnosti našich detí. Naším cieľom je však 
dobudovanie chodníka až po hlavnú cestu.



2. Štedré Vianoce pre 26 rodín z Nitry

Pomáhať je ľudské. Sme radi, že sme spolu s vami, vďaka 
vám a v spolupráci s Centrom pre rodinu - Nitra a Cirkevným 
centrom voľného času Nitra mohli urobiť štedré Vianoce 26 
rodinám v Nitre. Tu sú usmiate tváre nielen tých najmenších, 
ktorých osobne navštívili naša poslankyňa Anna Šmehilová, 
Naďa Šimová, Matúš Kováč, Viera Čanigová a Martin Čepček. 
Okrem potravinovej pomoci sme do rodín priniesli aj kus 
spoločného dobra a lásky, s ktorými sme balíčky pre rodiny 
pripravovali. Vďaka vám je Nitra opäť o kúsok lepšia.

3. Zábradlie na Dlhej ulici na chodníku ochráni nielen deti

Ešte pred letom sme od vás dostali podnet riešiť bezpečnosť chodcov a 
najmä detí pred jedným obytným domom na Dlhej ulici na Chrenovej. Autá 
často pri odbočovaní vychádzali až na chodník a tak v rýchlosti ohrozovali 
peších. Vďaka zaangažovanosti našej poslankyni Anny Šmehilovej a 
ďalších poslancov za Chrenovú, Janíkovce a v spolupráci s mestom a 
Mestskými službami Nitra sa nám to spoločne podarilo. Na chodníku 
vyrástlo žlté zábradlie, ktoré ochráni deti aj dospelých pred rútiacimi sa 
autami. Urobili sme ďalší krôčik za lepšiu Nitru.

4. Dopadové plochy na vybraných detských ihriskách po celom meste

Je to tu! Začali sa budovať dopadové plochy na vybraných 
detských ihriskách po celom meste. Po dvojročných 
iniciatívach a návrhoch našej poslankyni Anny Šmehilovej, na 
základe podpory ďalš ích poslancov, dalo Mestské 
zastupiteľstvo na to zelenú. Budeme však i naďalej pracovať 
na tom, aby sa v našom meste budovali kvalitné a moderné 
dopadové plochy. A budeme sa snažiť najmä o moderné a 
bezpečné detské ihriská s modernejšími a kvalitnejšími 
dopadovými plochami v budúcnosti. Omladenie zastupiteľstva 
stálo za to priatelia. Zmeny za lepšiu Nitru sa stávajú realitou!

5. MŠ Nedbalova otvorená pre deti s diagnózou Diabetes mellitas

Máme pre Vás úžasnú správu! Deti s diagnózou Diabetes mellitas konečne môžu v Nitre začať 
navštevovať mestskú materskú škôlku. Tejto téme sa aktívne venovala naša poslankyňa Anna 
Šmehilová na podnet "DIAmamičiek" v Nitre. Od novembra tohto školského roka je pre tieto deti na 
MŠ Nedbalová v Nitre zabezpečený zdravotnícky pracovník, ktorý bude u detí monitorovať stav 
glykémie, podávať stravu a inzulín. Bez zdravotníckej starostlivosti by tieto deti nemohli bežne 
navštevovať materskú školu a rodičia by museli zostávať doma, aby sa mohli o svoje deti starať. 
Tejto iniciatíve dalo zelenú aj Mestské zastupiteľstvo a Nitra sa stala druhým mestom po Bratislave 
na Slovensku, ktoré zabezpečuje starostlivosť v materskej škole aj pre tieto deti. Tešíme sa!



6. Spoločne na pomoc detskému ihrisku na Chrenovej

V jednu septembrovú sobotu sme na Chrenovej zrealizovali 
dobrovoľnícku brigádu s cieľom obnovy detského ihriska v strede 
Ďumbierskej ulice. Šmirgľovať a natierať hracie prvky prišli malí aj veľkí, 
rodiny s deťmi, obyvatelia nielen z Ďumbierskej. Ruku k dielu priložili aj 
samotní poslanci Anna Šmehilová, Štefan Štefek, Peter Oremus a Marta 
Rácová. Veľké poďakovanie patrí všetkým viac ako 30 účastníkom, ale aj 
Mestským službám Nitra, ktoré zabezpečili materiál na brigádu. Sídliskové 
a komunitné brigády sa spoločne s poslancami nášho mesta realizovali už 
v minulosti aj na Klokočine. Určite v podobných aktivitách na pomoc 
destkým ihriskám v Nitre budeme spoločne pokračovať. Ďakujeme.  

7. Kino bez bariér opäť v Nitre

V septembri tento rok sme zažili jedno krásne dopoludnie v kine, 
ktoré bolo bez bariér. A to vďaka Jane Žitňanskej a Anne 
Šmehilovej, europoslankyni a mestskej poslankyni. Do kina prišli 
deti so zdravotným postihnutím a zo sociálne znevýhodneného 
prostredia z celej Nitry a okolia. Spolu nás bolo viac ako 160. 
Rozprávku tlmočila pre nepočujúce deti do posunkového jazyka 
naša mestská poslankyňa. Mnohé deti boli v kine po prvýkrát. 
Mimoni boli neskutočne vtipní, darčeky pre každého malého 
účastníka potešili a domáce koláčiky sa všetky pojedli. 
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli urobiť našu Nitru lepšiu!

8. Opatrenia a riešenia bezdomovcov v mestských častiach v Nitre

Problém a neriešená situácia bezdomovcov v Nitre narastá. O tom svedčí aj množstvo podnetov, 
ktoré od občanov na sídliskách dostávame. Riešenie tejto situácie nemôže zostať len v rukách 
Mestskej polície, ktorá sa podnetmi zaoberá. Keď požiada bezdomovcov, aby opustili jednu lokalitu, 
či lavičku, premiestnia sa do druhej lokality a na iné lavičky. A takto to ide donekonečna. Preto o 
tejto situácií informovala na októbrovom zastupiteľstve naša poslankyňa Anna Šmehilová, ktorá aj 
predložila návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo na jej návrh uložilo prednostovi mestského 
úradu v spolupráci s orgánmi mesta spracovať “Stratégiu riešenia problematiky ľudí bez domova v 
meste Nitra na roky 2016 - 2019 s návrhmi konkrétnych opatrení”. Veríme, že sa v riešení aj tejto 
oblasti v našom meste pohneme vpred. 

9. Zvukové záznamy zo zasadnutí zastupiteľstiev je pre Nitru problémom

Na októbrovom zastupiteľstve sa poslanecký klub NEKA - NOVA pokúsil presadiť zmenu 
rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre. Hlavným zámerom okrem iného bolo, aby 
všetky rokovania boli zvukovo zaznamenávané a zvukový záznam zverejňovaný na webe mesta. 
Súčasne návrh riešil prehľadnejšie sprístupnenie poslaneckých aktivít a iniciatív pre ľudí na 
internete. Materiál spracovala a predkladala spolu s ďalšími kolegami naša poslankyňa Anna 
Šmehilová. Žiaľ, tento materiál nezískal potrebnú podporu poslancov. Dodatok k Rokovaciemu 
poriadku má predložiť úrad. Každopádne sa nedáme odradiť a  zabojujeme za otvorenejšiu 
samosprávu pre ľudí. 



10.Korektné a vyvážené mestské spravodajstvo zatiaľ v Nitre nebude

Informovať občanov mesta Nitra v platených mestských médiách korektne a vyvážene sa snažil 
presadiť mestský poslanecký klub NEKA - NOVA, kde aktívne pôsobí aj naša poslankyňa Anna 
Šmehilová. Predloženým materiálom navrhovali zriadiť Radu masmediálnej komunikácie, ktorá 
mala komplexne riešiť mediálnu politiku mesta Nitry. Štatút rady jasne a zrozumiteľne definoval 
úlohy a poslanie rady, vyvážené zloženie a počet jej členov, zásady fungovania a spôsob kontroly 
plnenia uznesení. Zámerom návrhu bolo zabezpečiť občanom objektívne a vyvážené spravodajstvo 
o dianí v meste, o činnosti mestských inštitúcií a o práci všetkých volených zástupcov. Avšak 
väčšina poslancov nedala tomuto návrhu v Nitre zelenú. My sa však nedáme odradiť a skúsime to 
opäť. 

“Za posledných 12 mesiacov som riešila desiatky vašich podnetov, ktoré sa týkali kosenia zelene na 
sídliskách či v areáloch škôl, opráv výtlkov a chodníkov v meste, odstraňovania bariér na 
chodníkoch, opráv hracích prvkov na detských ihriskách, realizácie dopadových plôch, 
umiestňovania vysoko-objemných odpadových nádob, opilovania stromov či kríkov, čistenia 
sídliska, nahlasovania vrakov áut, opráv zlomených lavičiek, údržby a doplňovaniu lavičiek a 
mnohým ďalším a ďalším podnetom, ktoré ste iniciovali vy občania nášho mesta Nitry. Za vašu 
dôveru, s ktorou sa na mňa obraciate, vám zo srdca ďakujem. Som vašou poslankyňou, na ktorú sa 
môžete kedykoľvek obrátiť. Nezabúdam, počúvam, čo mi hovoríte. Aj po voľbách. Ďakujem.”
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