
 

                  Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia VMČ č. 5 Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 

konaného dňa 02.03.2016 v KD Mlynárce 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
Program: 
1. Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
2. Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov  
3. Informácie došlé 
4. Rôzne  

 
Zasadnutie otvoril a členov VMČ privítal predseda VMČ Ing. Milan Burda. Zúčastnili sa ho  6 členovia  
(priložená prezenčná listina), VMČ bol uznášaniaschopný. 
 

K bodu 1 : Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
Kanalizácia MČ Kynek a Párovské Háje - odstránenie závad spätných úprav MK po 
dobudovaní kanalizácie  

Na základe viacerých uznesení VMČ 5 a našej urgencie  Mestské služby listom zo dňa 15.2.2016 
ako správca miestnych komunikácií opätovne vyzvali generálneho riaditeľa ZsvS Ing. Jána 
Podmanického na odstránenie nedostatkov na MK po dobudovaní kanalizácie.   

 VMČ/75/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – výmena pevných stĺpikov na chodníku 
ul. Na Hôrke 1 za sklápacie   
Predseda urgoval riešenie u povereného riaditeľa MsS. Zatiaľ bez reakcie. Dosledovať- úloha trvá.        

 Otvorená jama na ul. Nová osada 
Jama je zasypaná suťou a dočasne je vozovka spevnená. Za uvedený stav je zodpovedná 
spoločnosť INFRA-STAV,  s r.o., Nitra. Bolo nám zo strany tejto spoločnosti oznámené, že firma 
zaistí s SPP prípojku, resp. povolenie na pripojenie až na jar 2016. VMČ požaduje informáciu 
o priebehu riešenia, či má realizačná firma všetky potrebné doklady k tomu, aby bol ostrý prepoj 
reálne zrealizovaný na jar 2016. VMČ 5 požaduje  vykonať riadnu a definitívnu spätnú povrchovú 
úpravu. Kontrola : apríl 2016 

 Opraviť sieť na multifunkčnom ihrisku Párovské Háje – Službyt Nitra nám zaslal odpoveď, že podľa 
kapacitných možností strediska údržby uvedené vykoná do konca roka 2015.Nesplnené. Úloha 
trvá. Dosleduje predseda VMČ 5. 

 Sfunkčniť elektrické zásuvky v KD P.Háje v miestnosti , v ktorej zasadá VMČ. V tej istej miestnosti 
KD P.Háje opraviť nefunkčné kúrenie (nová požiadavka).  
Uvedené požiadavky boli zo strany Službytu Nitra splnené. 

 Nová bránka pre peších na nový cintorín Mlynárce zo strany Kmeťovej ulice- MsS požadovali 
súhlas OIaR, Odbor investičnej výstavby a rozvoja súhlasí so zriadením novej bránky pre peších 
s podmienkou, aby bola osadená v medzere medzi betónovými dielmi oplotenia a konštrukčne  
i farebne rešpektovala vyhotovenie jestvujúcich oceľových výplní v oplotení cintorína. Tento súhlas 
OvaR zaslaný na MsS, ostáva sledovať úlohu, Zatiaľ nesplnené. Nutné urgovať u p.Látečku 
MsS.Z: p.Klačko.  

 Stojisko Na Hôrke 1 – bol vybudovaný betónový prístup od chodníka v decembri 2015, ostávalo 
dočistiť priestor za stojiskom od odpadov (zemina, zvyšky vianočných stromčekov) a opíliť 
vytŕčajúce hroty konštrukcie. OKČaŽP zariadilo vybavenie našej požiadavky.Úloha splnená. 

 3/VMČ/2016 ; 26/VMČ/2016 – OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie „ 
Rezidencie Pri Kaštieli“. Výbor mestskej j časti 5 Nitra - Diely, Kynek, Mlynárce ,P.Háje  
prerokoval na svojom zasadnutí stanovisko k Rozhodnutiu OU-NR-OSZP-2015/042748-025  a 



OU-NR-OSZP-2016/003760-09 , Mgr. Konečná Bodnárová, doručené na MsU Nitra 26.2.2016. 
Berie na vedomie rozhodnutie o neposudzovaní uvedenej stavby podľa zákona 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

 Vodné, stočné odpočet - inštalácia záhradných vodomerov- podnet p.Užoviča a ďalších 
obyvateľov Kyneka. Touto požiadavkou sa malo zaoberať  predstavenstvo  ZsVS dňa 2.3.2016 
na svojom zasadnutí. Predseda VMČ dosleduje plnenie zo strany ZsVS (inštaláciu záhradných 
vodomerov na základe požiadaviek občanov).Úloha trvá. 

 Sušička obilia na Kyneku:  cez SPF , RO Nitra po viacerých urgenciách identifikovaný vlastník 
objektu- fa REALA, s.r.o., Zlaté Moravce, ktorej bola dňa 13.1.2016 zaslaná žiadosť mesta NR 
a VMČ 5 o zabezpečenie objektu proti vniknutiu nepovolaných osôb. Bola nám doručená 
odpoveď : V súčasnej dobe je v objekte nájomca, ktorý má umožnené s časťou nehnuteľností 
nakladať, postúpili našu žiadosť , aby bol nájomca súčinný pri riešení problému. Predseda vyzve 
nájomcu k prijatiu adekvátnych opatrení zo strany nájomcu. 

 Vodorovné dopravné značenie na ul. Pražská, Kmeťova - parkovisko atd.- VMČ 5 bude riešiť po 
skončení zimného obdobia (marec 2016), resp. na porade 15.2.2016 u primátora. Na porade 
u primátora bolo konštatované, že v rozpočte mesta NR bolo schválená čiastka 110 tis. € na VDZ 
pre celé mesto. Tieto prostriedky neboli zatiaľ nejakým kľúčom prerozdelené na jednotlivé VMČ. 
Za VMČ 5 urguje na MsS predseda výboru. 

 VMČ/76/2015 – prednosta MsÚ v Nitre - zákaz parkovania áut na sídlisku Diely pre vozidlá do 
3,5t dlhšie ako 5,0m 

       VMČ 5 trvá na tom, aby tento stav riešilo mesto vo vlastnej réžii, teda cez MsS. Zatiaľ bez    
       aktuálnej informácie zo strany vedenia mesta. 

 21/VMČ/2016 – Združenie za práva zvierat – zriadenie útulku s karanténnou stanicou pre 
domáce zvieratá v priestoroch bývalej odchovne kurčiat - Kynek  
VMČ vyjadrilo svoj nesúhlas na predchádzajúcom zasadnutí, upozorňuje znova na nelegálnu 
prevádzku v daných priestoroch, žiada MsP o vykonanie kontroly a následne vedenie mesta 
o prijatie opatrení. Ide objekt na parcele 280/64 k.ú. Kynek vo vlastníctve firmy Hydinári, s.r.o., 
Hájska 9, prenajatý združeniu v rozpore s platným UPN. 

  28/VMČ/2016 - Zo stretnutia s obyvateľmi v Kyneka z dec.2015 vyplynula požiadavka na opravu    
  povrchu otočiska autobusov na konečnej linky 18 ul. Trnavská. Otočisko Trnavská nie je v správe  
  RSaUC Nitra, ale patrí mestu a spravujú ju MsS. Nutné požiadať MsS o opravu, resp. zaradiť  
  medzi investičné požiadavky VMĆ 5. 

  

K bodu 2 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov  

 22/VMČ/2016 – ÚHA, ref. DaCH, MsÚ - žiadosť k predĺženiu vyhradenia parkovacieho miesta 
pre ZŤP, Jozef Hrutka, Zvolenská 17, Nitra 

  VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta pre žiadateľa             
  po  posúdení odkázanosti odb. útvarom MsÚ. 

 23/VMČ/2016 – Karol Samuel, Zvolenská 18-24, Nitra - žiadosť o opravu chodníkov Zvolenská 
18-24 a doriešenie vlastníckych vzťahov ku kanalizácii 
Predseda VMČ reagoval mailom, v ktorom p. Samuela oboznámil  s právnym stanoviskom 
k vnútroblokovým kanalizáciám Mgr.Kotýnkovej ešte z r.2008, pričom tento problém nebol 
dodnes vyriešený a týka sa aj sídlisk v meste NR.. Predseda požiadal p. primátora, aby tento 
problém zaradil do rokovania predstavenstva ZsVS 2:3.2016. Dosledovať.  

 24VMČ/2016 – Karol Samuel, Zvolenská 18-24, Nitra - žiadosť o vyznačenie parkovacích miest 
Predseda ponúkol tvaromiestnu obhilôadku na Zvolenskeju, p.Samuel ju odmietol, považuje ju za 
zbytočnú. Sťažnosť, resp. podnet poslal súčasne aj na mesto a do 30 dní očakáva reakciu. 

 25/VMČ/2016 – Róbet Bartakovič, Agátová 1, Nitra - žiadosť o vybudovanie kanalizácie 
a následné pripojenie. 
Vybudovanie kanalizácie v tomto úseku nemá ZsVS zaradené v pláne na rok 2016 a mesto Nitra 
tiež nemá takúto investičnú akciu schválenú  v rozpočte mesta na rok 2016. 



 27/VMČ/2016 – MsÚ, Odbor majetku - žiadosť o vyjadrenie k PD stavby „Vypracovanie 
realizačnej projektovej dokumentácie k verejnému osvetleniu Kamenecká ul., Poľná ul.“ 
VMČ uvedené prerokoval a chce vedieť, z akých finančných prostriedkov bude akcia realizovaná. 
Na rok 2016 nie je zaradená v pláne investičných akcií a VMČ má iné priority. 

 29/VMČ/2016 – MsÚ, Odbor majetku - žiadosť o vyjadrenie k odpredaju pozemku k.ú. Kynek, 
p.č. 283/2 .Odpredaj je požadovaný obcou Lehota pre potrebu vybudovania objektu „SO 102 
Križovatka Lehota“ v rámci cesty R1 Nitra západ – Selenec. 
VMČ uvedené prerokoval a nemá námietky k odpredaju uvedenej parcely obci Lehota pre účely 
vybudovania križovatky. 

 30/VMČ/2016 – Ladislav Nižňanský, Čajkovského 40, Nitra - žiadosť o sprístupnenie 
pozemkov z ul. Kmeťova k p.č. 521/3.  

       Výbor mestskej časti 5 Nitra - Diely, Kynek, Mlynárce ,P.Háje  prerokoval na svojom zasadnutí    
       dňa 02.03.2016 h.u. žiadosť o sprístupnenie pozemkov z ul. Kmeťova, resp. Hornostavská  
       k parcele č. 521/3, nemá námietky k  vybudovaniu prístupovej komunikácie cez pozemky mesta  
      NR  na náklady  žiadateľa i zainteresovaných vlastníkov pozemkov. 
      VMČ 5 požaduje, aby príslušný útvar mesta(ÚHA, evtl. odbor majetku) predkladali vždy na  
      rokovanie VMČ 5 k takýmto  bodom aj ich odborné stanovisko. 

   MsS informovali listom č. 75/2016 z 29.2.2016, že opravu ul.Jarabinová realizovali v 7.kt 2016.  
  Podľa aktuálnej obhliadky je ul.Jarabinová vo veľmi zlom stave, náprava nenastala. Žiadame    
  znova opraviť. Súčasne MsS informovali, že vyzvali ZsVs ,a.s..aby zabezpečili odstránenie   
 nedostatkov na zhotovených dielach- kanalizácia Kynek, aj pri RD p.Ivana Zrubca. 
 

  
K bodu 3-Informácie- rozpis jarného upatovania viď. príloha  
VMČ uvedené prerokoval a nemá námietky k umiestneniu kontajnerov pre jarné upratovanie 
2016. 
 
K bodu 4 – Rôzne 

 Požadujeme vymeniť VO na ul. Štúrova na priechode pre chodcov pri pekárňach za intenzívnejšie  

 Osadiť zákaz fajčenia v celom objekte TJ Slovan Kynek  

 Nasvetliť aj druhú stranu chodníka Na Hôrke 28  

 Opraviť kaplnku na Murániho, ak je majetkom mesta  

 Vyčistiť rigol na ul. Tokajská  

 Žiadame dokončiť opiľovanie stromov v areáli Liečebno-výchovného sanatória na Kyneku pri 
Ovocinárskej 25 

 Poslanec Klačko požadoval,aby sa na jar 2016 začalo s opravou výtlkov v celej MČ Mlynárce, 
a tiež požadoval opraviť chodník na cintoríne Mlynárce 

 Zabezpečiť lokálnu opravu chodníka Na Hôrke 1-9 (zbrúsiť bubliny, zaliať diery , opraviť obrubníky 
atd.).  MsS zaradili do poradia opráv. Dosledovať. 

 17.3.2016 sa o 16.00 hod. uskutoční v KD P.Háje výročná členská schôdza Výboru MO JDS č.8 
Nitra-Párovské Háje, na ktorú je pozvaný okrem iných aj predseda VMČ 5 

 Predseda informoval členov VMČ, že začiatkom marca poslal urgenciu, resp. upozornenie na MsS 
s požiadavkou začať práce na úprave stromov(opílení) na ul.Zvolenská v apríli t.r. Ing.Vencelová 
z MsS eviduje  požiadavku VMČ i občanov menovanej ulice, zariadi potrebné. 

 Predseda informoval, že  1.3.2015 rokoval s p.Šedovičovou zo spoločnosti Hájespol, ktorá 
namieta, že mesto NR vyúčtovalo jednorázovú odmenu za zriadenie vecného bremena(uloženie 
el.sietí) na pozemkoch mesta v P.Hájoch firme Západoslovenská distribučná a tá má v úmysle túto 
sumu 4,5 tis. EUR preúčtovať spoločenstvu Hájespol. Vzhľadom k tomu, že mesto NR nadobudlo 
tieto pozemky darom od súkromných vlastníkov susedného spoločenstva  Hájik , požadujú zmenu 
uznesenia MZ , a to neúčtovať poplatok(odmenu Z.distribučnej za vecné bremeno). Ich žiadosť 
podporujeme, svoje stanovisko sme už odoslali Ing.Némovej , odbor majetku na MsU. 

 



Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom referátu organizačného odb. 
služieb MsÚ : 
MsS  

 vyspraviť cestu na ul. Jarabinová  

 vyspraviť výtlky v MČ Mlynárce (kontaktovať. p. Klačka) 
 opraviť chodník na cintoríne Mlynárce ( kontaktovať p. Klačka) 
 nová bránka pre peších na nový cintorín Mlynárce zo strany Kmeťovej ulice - súhlas odb. IVaR 

zaslaný na MsS, žiadame o realizáciu, kontakt p.Klačko  Urgovať Správu cintorínov MsS p. 
Látečku 

 ostrihať prerastené okrasné kríky na ul. Tokajská, Diely, ktoré zasahujú do chodníkov 

 Zo stretnutia s obyvateľmi v Kyneka z dec.2015 vyplynula požiadavka na opravu vozovky otočiska 
autobusov na konečnej linky 18 ul. Trnavská. Toto otočisko je súčasťou MK Trnavská a je 
majetkom mesta NR, nie je v správe RSUC , preto žiadame MsS ako správcu o opravu povrchu . 

 
Službyt Nitra 

 osadiť zákaz fajčenia v celom objekte TJ Slovan Kynek  
MsP 

 požadujeme zabezpečiť hliadky pri KD Párovské Háje vo večerných hodinách, vyskytuje sa tam 
vandalizmus, vedľa budovy i za budovou KD sa zgrupujú rôzne pochybné skupiny  

 Žiadame MsP o vykonanie kontroly a následne vedenie mesta o prijatie opatrení. Ide objekt na 
parcele 280/64 k.ú. Kynek vo vlastníctve firmy Hydinári, s.r.o., Hájska 9, prenajatý Združeniu , za 
práva zvierat, ktoré v rozpore s platným UPN, a teda protiprávne v súčasnosti prevádzkuje 
v danom objekte   útulok pre psov. 

  
OKČaŽP 

 požadujeme vymeniť VO na ul. Štúrova na priechode pre chodcov pri pekárňach za 
intenzívnejšie a   nasvetliť aj druhú stranu chodníka Na Hôrke 28 (inštalovať ešte jedno 
svietidlo na stĺp VO) 

 vyčistiť rigol na ul. Tokajská 
OIVaR 

 opraviť kaplnku Murániho, ak je majetkom mesta. 

 vykonať tvaromiestnu obhliadku na ul.Viničky 1-3 a spočítať RN na vybudovanie nových 
odvodňovacích rigolov, aby sa zabránilo stekaniu prívalovej vody a blata zo svahu na priľahlý 
chodník 

 VMČ 5 požaduje zrealizovať zo schválených finančných prostriedkov na r.2016 inštaláciu      
2 autobusových prístreškov v našom obvode, jedného na Kyneku na konečnej autobusovej linky 
18 a jedného na ul.Kmeťova 12. 

 
 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční v stredu 06.04.2015 od 16.00 hod. v KD KYNEK.  
 

 
 
 
                                         Ing. Milan Burda 

                                                                                            predseda VMČ 5 Nitra- 
        Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 

Nitra,  dňa 07.03.2016        
 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 



VMČ  č. 5              Umiestnenie kontajnerov JARNÉ UPRATOVANIE : 
 
 
 

 

 
Diely 

Pondelok    11.4.2016   1.Na Hôrke 1 
                                       2.Na Hôrke – Potraviny NITRAZDROJ 
                                       3.Kmeťova 7 
                                       4.Tokajská – smerom ku kaplnke      

     Utorok       12.4.2016     5.Viničky  - podchod – Baletné štúdio 
                                       6.Dunajská  –   smerom na Piešťanskú    
                                       7.Zvolenská  na začiatok ulice 

                                             8. Rínska č.4 
Párovské Háje 

Streda       13.4.2016    1.Hájnická ul.  v strede ulice 
                                      2.Hydinárska konečná MHD č. 11 
                                      3.Stromová začiatok 
                                      4.Olivová x Hydinárska 

                                            5. Jurský dvor záhradkárska osada  spevnená plocha pod  
                                                 zastávkou  MAD smer Jarok 
                                           6. Lukov Dvor k bufetu   
 Kynek 

Štvrtok  14.4.2016       1.Ovocinárska x Hájska 
                                      2.Ovocinárska pri ihrisku 
                                      3.Ku kostolu – Hájska – voľná plocha 
                                      4.Kynecká x Hájska 

                                            5.Trnavská- konečná MHD č. 18          
                                            6. Mostík Pod Orešinou 
Mlynárce 

Piatok  15.4.2016        1.Chotárna – pri Klub dôchodcov 
                                     2.Bolečkova x Remeselnícka x Krompašská 
                                     3.Štúrova x Bolečkova 
                                     4.Dubíková  na koniec ul.   
                                     5.ul. Fr. Kráľa x Remeselnícka      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


