
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia VMČ č. 5 Nitra – Diely,Kynek, Mlynárce, Párovské Háje zo dňa 11.02.2015 

konaného v KD Párovské Háje 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Návrh zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Nitra – účasť ÚHA MsÚ Nitra 
2. Požiadavky občanov Murániho č. 2 o odstránenie betónových pozostatkov v okolí bytového 

domu, žiadosť o spoluprácu – účasť zástupcov 
3. Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
4. Prerokovanie došlej pošty 
5. Prerokovanie požiadaviek, podnetov občanov, resp. organizácií 
6. Rôzne  

 
Zasadnutie otvoril a členov VMČ privítal predseda VMČ Ing. Milan Burda. 
Zasadnutia sa zúčastnili 7 členovia (priložená prezenčná listina), takže VMČ bol 
uznášaniaschopný. 
 

K bodu 1-  Návrh zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Nitra 
MsÚ v Nitre, Útvar hlavného architekta – referát urbanizmu a architektúry priebežne evidoval 
požiadavky na zmeny a doplnky ÚPNO - mesta Nitra vyvolaných záujmom konkrétnych 
subjektov zastúpených fyzickými a právnickými osobami a odborných útvarov mestského úradu 
pre zmeny a doplnky č.5 ÚPNO - mesta Nitra. V roku 2014 evidoval celkom 29 požiadaviek, 
ktoré predložil na prerokovanie MZ na jeho riadnom zasadaní. V roku 2014 MZ v Nitre na 
svojom 42. zasadnutí prerokovalo správu o požiadavkách na „Zmeny a doplnky č.5 ÚPNO - 
mesta Nitra“ a schválilo uznesením č. 176/2014-MZ zo dňa 26.6.2014 rozsah požiadaviek, ktoré 
budú predmetom obstarania dokumentácie „Zmeny a doplnky č.5 ÚPNO mesta Nitra“, okrem 
požiadaviek evidovaných pod poradím. 
Hlavné ciele riešenia zmien a doplnkov č.5 UPNO – mesta Nitra 
Hlavnými cieľmi v riešení ZaD č.5 ÚPNO – mesta Nitra je: 

- zosúladenie zámerov ÚPNO - mesta Nitra s aktuálnou dokumentáciou ÚPN VÚC 
Nitrianskeho kraja a jej zmien a doplnkov; 

- prehodnotenie aktuálnosti schválených verejnoprospešných stavieb a návrh nových 
verejnoprospešných stavieb vyplývajúcich z navrhovaných zmien; 

- aktualizácia poradia výstavby a prehodnotenie navrhnutých záberov 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu z hľadiska navrhnutej etapizácie; 

- korekcia funkčného využitia a priestorového usporiadania vymedzených plôch vo väzbe 
na stavebné zámery žiadatelov – vlastníkov pozemkov a iných subjektov; 

- stanovenie podmienok a regulačných opatrení pre umiestňovanie reklamných, 
informačných a propagačných zariadení na území mesta Nitra. 
 

Požiadavky na zmeny a doplnky č.5, ktoré sa týkajú nášho VMČ: (čísla bodov v zmysle 
materiálu UPNč.5) 
2. Billik, spol. s.r.o., Priemyselná 4, 949 01 Nitra   - požiadavka na prehodnotenie  a vypustenie 
trasy a ustanovenia o verejnoprospešnej stavbe VPS č. 2.3 – Územná rezerva pre lokalizáciu 
vysokorýchlostnej železničnej trate Bratislava - Nitra – Zvolen  – Košice“ v Územnom pláne 
mesta Nitra, zosúladenie s územným plánom regiónu.  



 
ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja v rámci svojich ZaD zrušil navrhovanú trasu pre vysokorýchlostnú 
železničnú trať Bratislava – Nitra – Zvolen – Košice. Požiadavka na vypustenie trasy 
a ustanovenia o verejnoprospešnej stavbe VPS č.2.3 – Územnej rezervy pre lokalizáciu ... je 
akceptovateľná a zosúladí stav zámerov ÚPNO mesta Nitra s ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja. 
Zmena nemá vplyv na navrhovanú dopravnú koncepciu v  lokalite mesta. 
VMČ sa stotožňuje so stanoviskom NSK. 
 
7. Milan Šoka, Hydinárska 74, 949 01 Nitra a Ján Straka, Hydinárska 4, 949 01 Nitra   - 
požiadavka o preklasifikovanie časti plôch  parc. č. 3793/4 a 3793/5 registra „E“ v k.ú.  Párovské 
Háje z 2. etapy do 1. etapy  výstavby. 
 
Požadovaná zmena na úpravu etapizácie využitia územia nemá vplyv na zmenu urbanistickej 
koncepcie v danej lokalite mesta. Zmena je podmienená súhlasom referátu pôdohospodárstva 
Odboru opravných prostriedkov Okresného úradu Nitra(OOP-OU-NR), s preradením 
navrhovaných záberov poľnohospodárskej pôdy do prvej etapy. 
VMČ nemá námietky na preradenie do 1.etapy. 
 
8. Emil Oriško, Hydinárska 40, 949 01 Párovské  Háje, Bernardína  Oríšková, Hydinárska 66, 
949 01 Párovské Háje, Margita Ďuríková , Škultétyho 24, 949 01 Nitra, Jozefa Vindišová, 
Golianova 23, 949 01 Nitra, Oľga Chlebcová, Novomestského 35, 949 01 Nitra  - 
požiadavka o preklasifikovanie plôch parc. č. 3796/178,  3796/211, 3796/247 v  k.ú.  Párovské 
Háje z 2. etapy do 1. etapy  výstavby. 
 
Požadovaná zmena na úpravu etapizácie využitia územia nemá vplyv na zmenu urbanistickej 
koncepcie v danej lokalite mesta. Zmena je podmienená súhlasom OOP-OU-NR s preradením 
navrhovaných záberov poľnohospodárskej pôdy do prvého poradia. 
VMČ nemá námietky na preradenie do 1.etapy. 
 
9. Spoločenstvo vlastníkov Hájespol, Škultétyho 54, 949 01 Nitra – požiadavka 
o preklasifikovanie plôch  parc. č. 3796/508, 509, 510, 511, 512, 518, 408, 407, 406, 405, 483, 
480, 428, 427, 426, 200, 209, 210, 247, 248, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 468, 471, v k.ú. 
Párovské Háje  z 2. do 1. etapy výstavby.  
 
Požadovaná zmena na úpravu etapizácie využitia územia nemá vplyv na zmenu urbanistickej 
koncepcie v danej lokalite mesta. Zmena je podmienená súhlasom OOP-OU-NR  s preradením 
navrhovaných záberov poľnohospodárskej pôdy do prvej etapy. 
VMČ nemá námietky na preradenie do 1.etapy. 
 
12. Slovenský zväz záhradkárov - základná  organizácia 11 – 107 Nitra Mlynárce,                                                                                            
vlastníci pozemkov zastúpení predsedom Petrom Hnilom, Dlhá 62, 949 01 Nitra  - požiadavka o 
zmenu funkčného využitia plôch v  k. ú. Mlynárce,  v zmysle vyznačenia v grafickej prílohe 
žiadosti,  z funkcie vybavenosť a doplnkovo výroba na funkciu záhradkárska osada 
s možnosťou realizácie viacúčelových poľnohospodárskych stavieb  s doplnkovou rekreačnou 
funkciou do 36 m². 
 
Územie je v hranici zastavaného územia mesta v kontakte mimoúrovňovou križovatkou ciest 
Nitra – Trnava (R1A) a Nitra – Hlohovec (cesta II. triedy) a s navrhovanou vybavenostnou a 
výrobnou zónou. V hranici zastavaného územia mesta (teda aj v tejto polohe) podľa 
všeobecného regulačného princípu nie je prípustné (a ani vhodné) rozvíjať individuálnu 
rekreáciu a záhradkárske osady. Dané územie je v polohe exponovaného dopravného vstupu 



do mesta Nitra, územie tvorí možnú územnú rezervu pre prípadné úpravy mimoúrovňovej 
križovatky. Z uvedených dôvodov nie je vhodné v danej polohe vytvárať podmienky pre rozvoj 
záhradkárskej osady s drobnými hospodárskymi stavbami – jestvujúca prevádzka 
záhradkárskej osady je akceptovateľná iba dočasne. V rámci zmien a doplnkov sú doplnené 
podmienky pre využívanie záhradkárskych osád, ktoré boli prevádzkované pred schválením 
ÚPNO – mesta Nitra a majú dočasný charakter.   
VMČ sa stotožňuje s horeuvedeným stanoviskom. 
 
Zástupcovia ÚHA MsÚ informovali o možnosti oznámenia nových podnetov na zmenu 
a doplnenie územného plánu – ZaD UPN č.6. 
 
 
 
 
 
 

K bodu 2 - Požiadavky občanov Murániho č. 2 o odstránenie betónových 
pozostatkov v okolí bytového domu, žiadosť o spoluprácu  

 Na zasadnutí sa zúčastnili p. Klenka a p. Klenková, ktorý konkretizovali požiadavku. Ide 
o odstránenie spevnenej plochy na bočnej strane bytového domu, ktorá pôvodne slúžila pre 
umiestnenie prašáka. V súčasnosti je nevyužívaná a prekážala by pri realizácii zaizolovania 
bytového domu. Je tam totiž pretrvávajúci problém so zatekaním do pivničných priestorov. 

- VMČ bude v uvedenej veci kontaktovať Mestské služby, aby zabezpečili 
odstránenie požadovanej spevnenej plochy.  Z: M.Burda, T: najneskôr do 
28.2.2015 

 
 
K bodu 3 – Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
  

- Kanalizácia MČ Kynek a Párovské Háje - odstránenie závad spätných úprav po 
kanalizácii  

V uvedenej veci bolo v mesiaci jún 2014 vykonané stretnutie s obhliadkou komunikácií. Vtedajší 
viceprimátor Š.Štefek sa podujal zvolať rokovanie s investorom kanalizácie Západoslovenskou 
vodárenskou spoločnosťou, a.s., kde sa mali hľadať možnosti realizácie opráv komunikácií. 
Toto rokovanie zvolané nebolo.  
Následne bola do riešenia zapojená p. Blažičková, projektový manažér,  
útvar realizácie investícii, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za  
hydrocentrálou 4, Nitra, pracovisko Bratislava, ktorá prisľúbila, že bude kontaktovať svojich 
nadriadených, aby boli iniciatívni  pri zvolaní sľúbeného rokovania po obhliadke miestnych 
komunikácií v Nitre v súvislosti s problémami spätnej úpravy komunikácií po výstavbe 
kanalizácie. Uvedené rokovanie by malo byť zvolané na úrovni viceprimátora.  
 
Keďže dodnes nebolo zvolané takéto rokovanie všetkých zainteresovaných strán, postupujeme 
podnet prednostovi MsÚ v Nitre, a na vedomie aj  primátorovi mesta s požiadavkou zvolať 
reklamačné konanie za účasti investora stavby, zhotoviteľov stavby a správcu miestnych 
komunikácií. Tohto rokovania by sa mal zúčastniť aj zástupca  VMČ 5. 

- správcovi Mestským službám zasiela VMČ 5  list so žiadosťou o vykonanie 
potrebných krokov a zaslanie kvalifikovanej reklamácie na ZsVS(p.Blažičková 
11.2.2015 v tel.rozhovore s Ing.Burdom informovala, že žiadnu oficiánu 



reklamáciu od MsS nedostala, preto ju ZsVS doposiaľ neuplatnila u dodávateľov 
stavby(Monstav a INPEK). Od r.2013 beží 5-ročná záručná lehota na stavbu. 

 
VMČ/39/2013 - Službyt Nitra - riaditeľ  
VMČ č. 5 žiada, aby do návrhu rozpočtu Službytu Nitra na rok 2014 bolo zaradené  
pripojenie kultúrneho domu v Párovských Hájoch na existujúcu kanalizáciu.  
Na MZ bol schválený plán opráv na rok 2014, v ktorom sa zaradené aj kanalizačné prípojky  
KD Kynek a Párovské Háje.  
V roku  2014 sa pripojenie KD P.Háje nezrealizovalo. Dňa 20.1.2015 predseda VMČ 5 požiadal 
riaditeľa Službytu Nitra, aby pripravil súhrnný materiál pre vedenie mesta s požiadavkami na 
pripojenie všetkých KD k verejnej kanalizácii tak, aby prednosta mohol tento materiál predložiť 
čo najskôr na rokovanie MZ. 

- Službyt Nitra, s.r.o. podľa informácie riaditeľa p.Bielika zo ňa 11.2.2015 
vypracoval rozpočet týchto prípojok a zaslal túto požiadavku mestu Nitra-odboru 
výstavby a rozvoja. Je potrebné dosledovať schválenie potrebných finančných 
prostriedkov v  rozpočte mesta na rok 2015 -  preveriť na OVaR (u Ing.Hozlára) 

 
- schody pri škôlke od BD na Dunajskej smerom dole ku Zvolenskej  

popri zadnom plote MŠ Zvolenská, z bočnej strany bytovky Zvolenská nepárne čísla sú v 
zlom stave a steká po nich blato, chýba zábradlie - úloha nesplnená  

 
- vybudovaný oblúk na  konci ulice Zvolenská nepárne čísla zasahuje obrubníkmi hlbšie do 

cesty, je problém, aby tadiaľ prešlo napr. vozidlo NKS či hasiči, parkujúce vozidlá 
obyvateľov BD prekážajú prejazdu hore uvedených vozidiel, je nutné ho upraviť – rozšíriť 
prejazdnú šírku resp. posunúť obrubníky aj s dopravnou značkou  - úloha nesplnená  

 
- na ul. Zvolenskej sme požiadali o vysprávku MK pri BD párne čísla (cca v strede MK je výtlk), 

a tiež chodníka pred vchodmi č. 15-17-19. 
 

Všetky tri úlohy sú nesplnené a budú riešené  za prítomnosti Ing. Jančeka – povereného 
zastupovaním riaditeľa MsS,ktorý bude na ďalšie zasadnutie VMČ 5 pozvaný. 
 
VMČ/32/2014 - odbor školstva OÚ v Nitre  
- zabezpečiť opílenie stromov v areáli Liečebno výchovného sanatória od ul. Hájska  
Odstúpiť listom na odbor školstva Okresného úradu v Nitre  
- Na základe požiadavky LVS Nitra -- Kynek o navýšenie fin. prostriedkov na vykonanie  
opílenia stromov im budú upravené finančné prostriedky.  
Finančné prostriedky na vykonanie opiľovacích prác mali byť presunuté na LVS. S opiľovaním 
sa začalo, bolo prerušené z dôvodu PN pilčíka. 14.1.2015 sa s obdobnou žiadosťou o opílenie, 
resp. výrub stromov na predsedu VMČ 5 obrátila p.Šarlota Šupková. Ide o 2 vzrastlé,  suché 
stromy , jeden   zasiahnutý bleskom, ktoré vraj ohrozujú jej majetok. Ide o stromy v  sanatóriu 
LVS v  susedstve s jej záhradou. Podnet odstúpený riaditeľovi LVS, Mgr.Ľ.Kulichovi písomne 
dňa 16.1.2015. Bude riešené spoločne s ul.Hájska. 

- práce sa začali realizovať z ul. Hájska, ale neboli ukončené. pokračovať sa bude až 
po 30.03.2015. Predseda VMČ sa spojí s riaditeľom ústavu, p. Kulichom a dohodnú 
ďalší postup. Pri opiľovaní a výrube sa bude musieť prihliadať aj na to, že ide 
o pamiatkovo chránený areál.  

 
- MsS Nitra - cintorín Kynek - opíliť, vypíliť suché stromy, posúdenie stavu stromov  
vzhľadom na ich vek, aby sa predišlo škodám na náhrobných kameňoch.  



Na vedomie - MsÚ -- Ú HA, MsS Správa cintorínov  
Práce na opiľovaní stromov sa začali. Mestské služby budú v rámci návrhu rozpočtu na  
rok 2015 žiadať o pridelenie finančných prostriedkov za účelom riešenia stavu drevín  
na cintorínoch.  
- dosledovať v rozpočte Mestských služieb  na rok 2015  
 
VMČ/31/2014 - Mgr. Jozef Zajac, Pri Lipe 2, Nitra  
Žiadosť o odstránenie závady vzniknutej pri výstavbe parkoviska na Kyneku - pri  
kostole. Vybudovaný žľab spôsobuje vytápanie pozemku a poškodzuje í samotný  
rodinný dom.  
Bolo zaradené do investičných požiadaviek VMČ 5 na rok 2015 a predložené mestu NR.  
 
Predsedu VMČ  5 navštívila obyvateľka mestskej časti Mlynárce p. Dekýšová so sťažnosťou na 
novovybudovaný chodník vedľa Štúrovej ulice v úseku Bolečkova/ Telgártska. Z dôvodu 
nevhodného spádovania voda z chodníka steká do jej záhrady a  na základy jej rodinného 
domu.  
VMČ 5 bude iniciovať riešenie na MsÚ s Ing.Hozlárom , súčasne sa obdobne bude riešiť aj dole 
uvedený problém v bode 35/2014. 
 
VMČ/35/2014 - Pavel Moravčík, Štúrova 98, Nitra  
Sťažnosť na zlú realizáciu úpravy cesty a chodníka pred domami Štúrova 98 a 100,  
mestská časť Mlynárce,  
Odpoveď z odboru IVaR - bolo požiadané o vytýčenie sietí a po ich vytýčení bude  
pristúpené k realizácií uličnej vpuste· dosledovať  
 
 
VMC/44/2014 - Margita Horňáková, Murániho 18, Nitra  
Žiadosť o zarovnanie poklesnutého chodníka pred Murániho 18, Nitra - urgencia  
Žiadosť bola podaná v roku 2013 na VMČ, následne odstúpená na MsS a do dnešného dňa  
sa nič neudialo.  
Ing. Burda dorieši so správcom – Mestské služby. Osobne bol na tvaromiestnej obhliadke pri 
BD Murániho 18. Výrazný pokles chodníka nezaznamenal. V skutočnosti ide o výtlk pri BD 
Murániho 16.P.Jozef Tatár ml. informoval výbor, že ide o prepadnutý chodník pred vchodom 
č.18 pri schodoch na ulicu(nie tesne pri BD).  Ďalej na samotnej MK Murániho je cca v strede 
cesty niekoľko výtlkov. Je potrebné riešiť komplexne v rámci údržby miestnych  komunikácií. 
Členovia VMČ 5 žiadajú od vedenia MsS, aby pre rok 2015 pripravili plán opráv MK so 
stanovením harmonogramu prác v jednotlivých obvodoch. V prípade nedostatku vlastných 
zdrojov mesta na tieto opravy odporúča VMČ 5, aby si mesdto NR vzalo úver. 
 
- otočka autobusov na Jarabinovej ulici a zavedenie MHD na ul. Ovocinárska  
Ing. Burda sa  za účelom riešenia stretol  na obhliadke  22.01.2015 s Ing.Jakubčinom. Na 
mieste bolo zistené, že zrealizovať otočku autobusov MHD , vrátane kĺbových je možné. VMČ 5 
v spolupráci s Ing.Jakubčinom dá podnet Ing.Hozlárovi, aby pripravil podklady , vypočítal RN 
projektu(PD) i samotnej stavby tak, aby bolo možné takýto materiál predložiť na rokovanie 
a schválenie MZ.VMČ 5 neodporučil následne zrušiť pôvodnú otočku autobusov na ul.Viničky, 
urobiť anketu medzi obyvateľmi a túto vyhodnotiť. 
Pokiaľ ide o nasadenie mikrobusov(8+1) evtl. minibusov (14+1) Arrivy Nitra na trase ul. 
Ovocinárska smerom k Trnavskej ul. , prípadne ďalej k sídlu Arriva Nitra na Štúrovej ul., išlo by 
zrejme o značne nákladné riešenie ,dotované mestom. Ing.Jakubčin preverí u Arrivy Nitra 
náklady a reálnosť takéto riešenia(Ide o požiadavku hlavne starších obyvateľov Kyneka na 
zriadenie MHD –cca 3 spojov ráno, na obed a večer). Alternatívou by bolo nasadenie 1 



mikrobusu mesta Nitra , ktorý by jazdil asi ako sociálny taxík. Ing.Jakubčin preverí aj túto 
možnosť dopravnej obsluhy. 
ODPOVEĎ: - po písomnom zaslaní požiadavky na riešenie dopravnej obslužnosti hlavne 
občanov na Ovocinárskej ulici (aj za pomoci mestom vlastnenej dodávky) som daný problém 
prerokoval s kanceláriou prednostu, vedúcou odboru sociálnych vecí a aj s pracovníkmi Arriva 
Nitra a.s. Podľa vyjadrení sekretariátu (viď. dole ) a aj podľa názoru sociálneho odboru je pre 
takéto prípady určený práve mestom zriadený sociálny taxík , ktorý využívajú mnohí obyvatelia 
mesta a verím, že po oboznámení s takouto možnosťou bude kapacitne zvládať aj Ovocinársku 
ul.. Arriva mi ešte oficiálne stanovisko písomne nedala, ale podľa informácii počas rokovania nie 
je pre nich problém takýto Minibus zakúpiť (zatiaľ ho nemajú ) a vytvoriť požadovanú minilinku 
aj pre túto lokalitu. Je však veľmi pravdepodobné, že to objednávateľa služby (mesto) vyjde 
veľmi draho (najazdené kilometre, odpisy za nový autobus, nízke tržby atď.) . Ale to sme myslím 
dedukovali už počas rozhovoru na tvári miesta. Navrhujem preto ponúknuť obyvateľom 
Ovocinárskej ul. riešiť tento občasný dopravný problém cestou sociálneho taxíka. Čo sa týka 
vybudovania otočiska v priestore Jarabinovej ulice, spolupracujem s kolegami z Odboru 
výstavby a rozvoja na príprave vstupných podkladov pre jeho možnú realizáciu. Spoločnosť 
Arriva Nitra a.s. túto možnosť tiež uvítala, aj keď ponechanie zachádzky na Viničky 
nepovažujeme  za šťastné riešenie. Navrhujem nechať si ešte priestor na prerokovanie 
tejto  problematiky v širšom okruhu zainteresovaných .               

 
VMČ - 3/2015 – Gašparovičová, ul. Rýnská – žiadosť o vybudovanie nového detského 
ihriska 
Dorieši predseda VMČ 5. Preverí  opodstatnenosť požiadavky a následne VMČ vykoná ďalšie 
kroky vo veci riešenia tejto požiadavky. 

Po obhliadke sa k vybudovaniu detského ihriska vyjadríme. Problém detských ihrísk 
bude v priebehu 1.polroka 2015 riešený aj na komisii Dopravy a životného prostredia. 
Za výbor mestskej časti bude mať gesciu nad detskými ihriskami Ing. Török. 
 

 Riešenie protihlukovej  bariéry na Kyneku-severný obchvat R1A 
Niekoľko rokov trvajúci problém rieši VMČ 5 od roku 2008 s vedením NDS, ktoré prisľúbilo 
nápravu, dodnes však nevykonala NDS žiadne opatrenia. Predseda VMČ bude riešiť opätovne 
s NDS. 

Odpoveď Národnej diaľničnej spoločnosti : Naša spoločnosť v mesiaci marec 2012 
zabezpečila vykonanie monitoringu zložky životného prostredia, meranie hluku na 
stavbu Rýchlostná cesta R1 - protihluková stena Nitra - Kynek. Následne bola 
vypracovaná Ideová štúdia komplexného návrhu riešenia hluku pre stavbu Rýchlostná 
cesta R1 Váhovce - Banská Bystrica, ktorej účelom bolo zhodnotiť hlukové zaťaženie 
okolia rýchlostnej cesty R1 v záujmovom území, ako aj v obci Nitra - Kynek. Na základe 
výsledkov Ideovej štúdie sa odporúča realizovať vo Vašej obci protihlukové opatrenia, 
t.j. protihlukové steny. V zmysle týchto záverov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. v 
súčasnosti pripravuje súťaž na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie 
(DSP), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon 
autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu 
Rýchlostná cesta R1 Protihluková stena  
Nitra - Kynek. V súčasnosti táto súťaž je v štádiu neukončeného procesu verejného 
obstarávania, predpoklad ukončenia je do mája 2015. Zmluvný termín dodania 
dokumentácie sú 4 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.   
 



 Podnet p.Kudroča – predĺžiť kanalizáciu v MČ Párovské Háje na konci ulice Ulička-cca 
80 m. Ide o pozemok pod MK vo vlastníctve mesta. 

Riešil predseda VMČ Ing. Burda spolu s prednostom úradu JUDr.Kršiakom. Ten požiadavku 
VMČ 5 nepredložil na  zasadnutie MR, ani MZ 5.2.2015, nakoľko považuje za nesprávne  
„uprednostňovanie“ nášho VMČ. Všetky požiadavky VMČ na investície chce riešiť naraz po 
schválení záverečného účtu mesta NR v mesiaci apríl 2015.Ing.Kudroč bol o tejto situácii, resp. 
stanovisku prednostu MsÚ informovaný. 
 

 MČ DIELY 
-Vodorovné dopravné značenie Kmeťova 1-7, celá ulica Na Hôrke, prechod pre  
chodcov pred ZŠ Na Hôrke, vodorovné značenie - priechod pre chodcov pri starom cintoríne 
Mlynárce. Opakujúce sa požiadavky z minulosti, preveríme stav (ne)riešenia na   MsS. 

Aj tieto problémy budú riešené pri osobnej účasti Ing. Jančeka- Mestské služby. 
-Kruhový objazd Na Hôrke, Kmeťova – dokončiť stavebne okružnú križovatku –vybetónovať 
stredový kruh- predseda VMČ zaslal písomnú požiadavku na túto investíciu na MsS (ide 
o nedokončené dielo). 
 
K bodu 4 - Prerokovanie došlej pošty 

VMČ - 14/2015 – rozpočtové opatrenie – kanalizácia na ul. Ulička  
Predseda VMČ požiadal prednostu MsÚ o zahrnutie požiadavky do rozpočtu mesta na marcové 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. Ide o dobudovanie kanalizácie – predĺženie o cca 80 – 
100m. 
 
VMČ - 16/2015 – MSÚ, útvar hlavného architekta, ref. DaCH  - žiadosť o stanovisko 
k vyhradeniu parkovacieho miesta 
Boli sme požiadaní o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta na ul. Murániho 29/9, pre p. 
Kozára , ktorý má preukaz  ZŤP. 

VMČ uvedené prerokovalo a odporúča vyhradiť parkovacieho miesta na ul. Murániho 
pre p.Kozára ako pre osou zdravotne ťažko postihnutú. 
 
VMČ - 17/2015 – MSÚ, odbor majetu  - žiadosť o stanovisko k odpredaju časti pozemku 
Žiadosť J.Slávika s manž., bytom Viničky 19 o odkúpenie časti pozemku k bytu.  

VMČ uvedené prerokovalo a odporúča odpredaj alikvotnej časti pozemku  za ceny 
uvedené v liste odboru majetku. 
 
K bodu 6 – Rôzne 
- Požiadavka na riešenie situácie s prízemnými bytmi na ul. Rýnska, ktoré majú okná na 

úrovni terénu. VMČ požiada Službyt Nitra, s.r.o., o zrealizovanie mreží na oknách 
prízemných bytov, evtl. terénnu úpravu okolia. 

- Vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP na ul. Tokajská 2-preveriť úhrady podľa platnej 
VZN.  

- Opraviť výtlk na ul. Hydinárska v križovatke s ul. Jarocká – správca komunikácií Mestské 
služby 

- Preveriť možnosť osadenia spomaľovacieho prahu na začiatku ul. Tokajská – UHA, 
ref.DaCH 

- Opraviť výtlky na komunikáciách v mestskej časti Mlynárce – správca komunikácií Mestské 
služby 

 
 



Iné 
1. Situácia ohľadne napojenia na cestu R1A pri Lehote- informoval Ing.M.Mikulášik 

Po vybudovaní rýchlostnej cesty R1 Pribina je všetka premávka zo smeru Lehota do Nitry 
vedená cez mestskú časť Kynek, čo je veľmi zaťažujúce. Primátor mesta spoločne s Ing. 
Mikulášikom absolvovali pracovné stretnutie u štátneho tajomníka Ministerstva dopravy 
Viktora Stromčeka vo veci možného riešenia tejto situácie. Je vypracovaná štúdia na 
križovatku , ktorá by umožnila napojenie dopravy z a do Lehoty na cestu R1A. MDaRR 
plánuje vyčleniť na túto akciu 500.000 EUR, Granvia odhaduje náklady na 750.000 EUR. 
Je potrebné, aby Ministerstvo dopravy.. a spoločnosť Granvia našli konsenzus vo veci  
nákladov pre realizáciu tejto križovatky. 
 

2. Na najbližšie zasadnutie Výboru mestskej časti (04.03.2015, 17,00h Diely) prizveme Ing. 
Jančeka, ako zastupujúceho riaditeľa Mestských služieb. Budeme požadovať stanovisko vo 
veci neriešenia dlhotrvajúcich požiadaviek a predloženie relevantného plánu opráv  

       miestnych komunikácií.  Taktiež je potrebné vysvetlenie prerozdelenie kompetencií  
       medzi MsS a spoločnosťou Nitrianska investičná. 
 
 
pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom organizačného odd. MsÚ : 
 
Mestské služby 
- Žiadame o odstránenie spevnenej plochy na bočnej strane bytového domu Murániho 2, 

ktorá pôvodne slúžila pre umiestnenie prašáka. V súčasnosti je nevyužívaná a prekážala by 
pri realizácii zaizolovania bytového domu. Obyvatelia BD majú dlhotrvajúci  problém so 
zatekaním do pivničných priestorov (kontaktná osoba za VMČ Ing. Burda). 

- Opraviť výtlk na ul. Hydinárska na križovatke s ul. Jarocká  
- Opraviť výtlky na komunikáciách v mestskej časti Mlynárce  
 
Službyt Nitra, s.r.o. 
- Požiadavka na riešenie situácie s prízemnými bytmi na ul. Rýnska, ktoré majú okná na 

úrovni terénu. VMČ žiada o zrealizovanie mreží na oknách prízemných bytov, evtl. 
terénnych úprav. 

 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční dňa 04.03.2015 o 17,00h v priestoroch súkromnej 
školy na Dieloch (Na Hôrke 30/A).  

 
Nitra, dňa 16.01.2015 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
 
 
 
 

 
                                         Ing. Milan Burda 

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

 


