
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia VMČ 5   Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 

konaného dňa 09.08.2017 v KD Kynek 

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

 
Zasadnutie otvoril a členov VMČ privítal predseda VMČ Ing. Milan Burda. Zúčastnili sa ho 5  členovia. 
VMČ bol uznášaniaschopný. 
 
K bodu 1 : Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
 

 VMČ 5 požiadalo prednostu MsÚ v Nitre, aby sa zaoberal riešením križovatky ul. Rastislavova x 
Hlohovecká a Trnavská x Hlohovecká, nakoľko situácia je kritická a neúnosná.  

Predsedu VMČ 5 po viacerých urgenciách VUC kontaktoval ved.odboru dopravy UNSK ,Ing.Khür, 

ktorý pripravuje materiál do zastupiteľstva VUC. Dosledovať. Poslanec VUC p.Vančo sa vyjadril, že 
UNSK bude požadovať , aby mesto Nitra uhradilo 1/2 –cu nákladov na dopravný prieskum. 

 

 Opiľovanie prerastených stromov na Viničkách 17-23  a na ul. Zvolenská 15-17-19 je dokončené, 
výrub označených stromov na ul.Zvolenská sa bude realizovať v mimovegetačnom období . 

 

 Sklo na vchodových dverách KD Párovské Háje bolo častokrát rozbité, preto VMČ 5 požiadal 
a znova žiada zabezpečenie-inštalovanie kovovej žalúzie (rolety).  
Odpoveď Službytu : Dočistenie zadných dverí od sprejov KD Párovské Háje – realizované 
28.7.2017. Oprava poškodenej dlažby na vstupnom schodisku KD Párovské Háje – bude urobená 
do 31.08.2017. 

 

 Opíliť prerastajúce kríky na výjazde z ul. Hájska ( v križovatke s ul. Trnavská – podľa odpovede 
OKČaŽP zo dňa 11.05.2017 bolo opílenie zabezpečené v 17. týždni 2017, toto opílenie nie je 
dostatočné – zistiť vlastníka, osloviť ho a prijať opatrenia. Okrem toho je treba zabezpečiť opílenie 
orecha pri križovatke Trnavská x Nová Osada - StMS 

 

 Opraviť výtlky na MK v mestskej časti Kynek, Diely, Mlynárce (Krompašská, Remeselnícka, 
Bolečkova) – odpoveď Strediska mestských služieb: - v tomto čase prebiehajú opravy výtlkov na 
MK v MČ Diely a v MČ Kynek, po skončení opráv uskutočníme opravy výtlkov v MČ Mlynárce. 
Predseda VMČ 5 nezaregistroval, že by prebiehali opravy výtlkov na Dieloch. 
 

 Opraviť prepadnutý chodník na ul. Dubíkova (kontakt p. Klačko 0903 409 429) – zahrnuté zo 
strany OKČaŽP, StMS do zoznamu opráv MK – nie je to hotové – urgovať StMS 
 

 Opraviť niveletu poklopov na ul. Bolečkova – úlohu je potrebné dosledovať – urgovať, Z: p.Klačko 
 

 Doriešiť podnet vo veci odvodnenia komunikácie Ovocinárska (p. Mikač) – uvedené je v riešení, 
potrebné dosledovať, predseda urgoval viackrát Ing.Hozlára ,resp. prednostu,aby dal súhlas na 
čerpanie  500 EUR na vypracovanie PD zo spoločného balíka na PD schváleného v rozpočte 
mesta na tento rok. Bez odpovede. Pozn: Dňa 16.8. napísal p.prednosta  email, že vec rieši. 

 



 Riešiť so zodpovednou osobou (majiteľom RD) poškodenie chodníka v mieste vjazdu k RD  na ul. 
Trnavská na Kyneku (posledný pozemok pri potoku) – odpoveď Strediska mestských služieb : 
StMS vyzval majiteľa RD o nápravu poškodeného chodníka na Trnavskej. O všetkých krokoch bol 
informovaný poslanec VMČ č. 5 – Ing. Mikulášik. Ing.Mikulášik sa vyjadril, že o takýchto krokoch 
StMsS nevie. Nutné konfrontovať StMsS. 

 

 50/VMČ/2017 – Obyvatelia Nitry – časť Kynek, ul. Nová Osada 
Žiadali vykonať kontroly dodržiavania (resp. nedodržiavania) zákazovej značky pre nákladné 
vozidlá ul. Nová osada- tieto si skracujú cestu na ul. Na dolinu (výstavba nových RD)  , ako aj 
Diely a Klokočinu  cez Ovocinársku a Šúdolskú ulicu – uvažuje sa o úplnom zakázaní vjazdu 
nákladných vozidiel cez ul. Nová dolina.. Bolo by to možné len za predpokladu, že sa nájde iná  
trasa pre prístup k lokalite výstavby RD.  

 

 VMČ 5 už dávnejšie žiadal premiestniť tabuľu oznamov na ul. Hájska z pôvodného miesta na 
stranu kostola – Tabuľa stále nebola premiestnená na druhú stranu ku oploteniu cintorína, na čom 
VMČ 5 stále trvá. Úloha nesplnená. Nutné urgovať kanceláriu prednostu MsU. 

 

 40/VMČ/2017 – Ladislav Turba, Kmeťova 8  
Žiadosť o nasvetlenie priestoru medzi zastávkou MAD a bytovým domom Kmeťova 6-8-10-12. 
Večer je problém s prechodom od zastávky k domu, nakoľko osvetlenie je iba pri bytovom dome 
a ľudia prichádzajú napr. z priemyselného parku aj po 22,00h. 
Na mieste bola vykonaná obhliadka pracovníkmi Strediska mestských služieb. Bolo však 
konštatované, že opílenie stromov by tento problém nevyriešilo. Predseda VMČ  sa preto obrátil 
na Odbor investičnej výstavby a rozvoja,  aby vypracovali projekt s kalkuláciou nákladov. 
Následne sa to dorieši ako investičná akcia VMČ. 
 

 45/VMČ/2017 – Mesto Nitra, Odbor majetku  
Žiadosť Romana P., Nitra o odkúpenie nehnuteľnosti – budovy bývalého archívu na Kyneku – 
stavba s.č. 62, na parcele 13/1 k.ú. Kynek..   
VMČ navrhuje, aby Službyt preveril stav budovy a zvážil prípadnú rekonštrukciu pre potreby mesta 
na trvalé bývanie alebo iné vhodné účely. Po predložení približných RN zvážime ďalšie kroky – 
zatiaľ sme odpoveď Službytu nedostali, úloha v sledovaní. 
 

 44/VMČ/2017 – OKČaŽP, SMS  
Žiadosť o vyznačenie priechodu pre chodcov, resp. vybudovanie  betónového spomaľovača na ul. 
Na Hôrke 1-2.   
KDI PZ Nitra po spoločnej obhliadke 16.06.2017 neodporúča zriadenie stavebného 
spomaľovacieho prahu. Napriek tomu VMČ trvá na vybudovaní tohto stavebného spomaľovača, 
hoci v tomto úseku už je inštalovaný oceľový spomaľovač(ten je ale nedostatočný, vodiči tadiaľto 
prechádzajú často bezohľadne rýchlo).  
 

 51/VMČ/2017- ÚHA MsÚ Nitra 
Vyjadrenie k investičnému zámeru „Zmena účelu využitia administratívnej budovy na ubytovňu“ 
s navrhovanou kapacitou cca 200 ľudí (investor  Vojtech Halász – Nábytok Halász) k.ú. Mlynárce 
VMČ súhlasí s využitím budovy na ubytovňu, nakoľko bude umiestnená  mimo obytnej zóny RD 
Mlynárce za rýchlostnou cestou R1A na strane od Lužianok v areáli bývalej Ferenitky.  
(za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1) 
 

 Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie na začiatku chodníka pri ul.  Murániho  (od Kmeťovej) 
– umiestnenie sklápacích regulačných stĺpikov – negatívne stanovisko HZZ a ZZS. Zábrana(1 ks 
sklápacieho stĺpika) bola osadená na požiadanie referátu dopravy UHA MsU, nakoľko  dopravný 
inšpektorát (KDI) trval na trvalom zamedzení jazdy vozidiel po tomto chodníku. V tejto súvislosti je 
potrebné riešiť iný možný prístup k BD Murániho 24-26, kde je cca 20 potenciálnych už 
vybudovaných parkovacích miest, ktoré sa v minulosti na parkovanie využívali. Je návrh občanov 
vybudovať nájazd k týmto parkovacím miestam zdola od ul.Viničky od autobusovej zastávky. VMČ 



bude riešiť s Ing.Hozlárom túto možnosť ako novú investičnú akciu v pláne investícií  na r.2018 , 
PD a RN spracuje tento rok. 
 

 Žiadosť o stanovisko k zámeru výstavby parkoviska na Rýnskej ulici –  ÚHA zatiaľ nemá 
dostatočné informácie o uložení inžinierskych sietí a stavebných zámeroch NTS k vybudovaniu 
nových teplovodných sietí v tomto území, preto pre účely územného a stavebného konania zatiaľ 
nevie /nemôže dať záväzné stanovisko odboru výstavby MsU. UHA by mal urgovať stanovisko 
NTS. 
 

 Ovocinárska ulica, MČ Kynek – komunikácia po realizácii kanalizácie bola opravená. Je ale ešte 
potrebné dosypať krajnice, nakoľko sa opravou zdvihla niveleta vozovky. – ZsVS 

 

 Kanalizácie Kynek, Párovské Háje – v poslednej dobe sa okolo tlakovej stanice na Trnavskej ceste 
pri Kyneckej ul. , ako aj do niektorých domácností šíri neznesiteľný zápach. Rovnaký problém so 
zápachom z kanalizácie je  na ul.Ulička v P.Hájoch. Zo strany ZsVS bolo vykonané prečistenie 
kanalizácie. Takéto riešenie však považujeme za nedostatočné. Je potrebné zrealizovať  technické 
systémové riešenie, aby v budúcnosti nedochádzalo k takýmto problémom. 

 

 Na Kyneku v areáli bývalej koniarne bežia demolačné práce. VMČ 5 žiada stavebný úrad 
o informáciu, na základe akého povolenia sa tieto práce realizujú (búracie povolenie sme 
nevideli).Stavebný úrad vydal rozhodnutie o odstránení stavby, ktoré nadobudlo právoplatnosť  
8.2.2017. 

 

 Dňa 30.6.2017 sa mala podľa stanoviska majiteľa objektu skončiť prevádzka útulku pre psov na 
Kyneku v budove sušičky. Osloviť OKČaŽP na vykonanie kontroly, či bola táto činnosť už 
ukončená. Z strany pracovníkov OKČaŽP bola vykonaná obhliadka miesta. Bolo zistené, že útulok 
je naďalej v prevádzke a majiteľ to vysvetlil tým, že ešte nenašiel nový priestor, kde by sa mohol 
presťahovať. VMČ považuje stanovenú  lehotu na ukončenie prevádzky k 30.6.2017 za dostatočne 
dlhý čas na to, aby si našli nové priestory. Žiadame o prijatie opatrení na odstránenie-ukončenie 
uvedenej  prevádzky. 

 

 Pred vjazdom do P.Hájov bol inštalovaný betónový spomaľovač, VMČ žiada preveriť, či ide 
o certifikovaný výrobok (údajne ho inštalovali Cesty Nitra v rámci výstavby komunikácie do 
obytného súboru Hájik). Odpoveď ÚHA : samotný spomaľovací prah nie je certifikovaný výrobok, 
certifikované sú stavebné výrobky, z ktorých sa skladá prah. Uvedené sa zisťuje pri kolaudácii 
stavby. Požiadame zhotoviteľa CESTY NITRA o vyjadrenie, prečo bol na ul. Hydinárska použitý 
takýto typ spomaľovacieho prahu a nie rovnaký, aký bol osadený na komunikácii v obytnom súbore 
Hájik. 

 
K bodu 2 : Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov   
 

 58/VMČ/2017 – J.T., Považská 15/7, Nitra  
      Vyhradenie parkovacieho miesta  pre ZŤP na ulici Považská. 
       VMČ prerokoval predloženú žiadosť a nemá námietky voči vyhradeniu parkovacieho miesta na 

uvedenej ulici (za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0). 
 

 59/VMČ/2017 – M.L., Dunajská 9/1, Nitra  
      Vyhradenie parkovacieho miesta  pre ZŤP na ulici Dunajská. 
        VMČ prerokoval predloženú žiadosť a nemá námietky voči vyhradeniu parkovacieho miesta na 

uvedenej ulici (za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0). 
 

 60/VMČ/2017 – B.P., Murániho 12, Nitra  
      Vyhradenie parkovacieho miesta  pre ZŤP na ulici Murániho. 
       VMČ prerokoval predloženú žiadosť a nemá námietky voči vyhradeniu parkovacieho miesta na 

uvedenej ulici (za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0). 



 

 61/VMČ/2017 – M.D., pre syna Dominika, Murániho 12, Nitra  
      Vyhradenie parkovacieho miesta  pre ZŤP na ulici Murániho. 
       VMČ prerokoval predloženú žiadosť a nemá námietky voči vyhradeniu parkovacieho miesta na 

uvedenej ulici (za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0). 
 

 62/VMČ/2017 – Jesenné upratovanie  
VMČ prerokoval harmonogram jesenného upratovania a nemá námietky k predloženým lokalitám pre 

pristavenie VOK (za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0). 
 

 63/VMČ/2017 – L.R., Na Hôrke 2, Nitra  
      Vyhradenie parkovacieho miesta  pre ZŤP na ulici Na Hôrke. 
       VMČ prerokoval predloženú žiadosť a nemá námietky voči vyhradeniu parkovacieho miesta na 

uvedenej ulici (za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0). 
 

 64/VMČ/2017 – ÚHA, Róbert Lieskovský –  
      Vyjadrenie k dodatočnému stavebnému povoleniu stavby Salón Play : obchod a služby 

    VMČ prerokoval predloženú žiadosť a nemá námietky pre povolenie stavby v súlade s názorom      
   ÚHA, ako stavbu dočasnú (za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0). 

 

 65/VMČ/2017 – Zoznam rozkopávok za jún – júl 2017  
VMČ prerokoval a berie na vedomie (za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0). 

 

 66/VMČ/2017 – ÚHA – Kynek – objekt TJ Slovan Kynek (Službyt – Ing. Janeček )  
Službyt Nitra s.r.o. požiadal VMČ 5 o odsúhlasenie názvov miestností (vnútorného členenia 
objektu) TJ Slovan Kynek , pozostávajúceho z 2 častí (z ktorých každá má niekoľko samostatných 
miestností) plus vonkajšia terasa. Presné názvy, resp.- označenie  miestností je potrebné preto, 
aby využitie týchto miestností tohto objektu na ten ktorý účel bolo v súlade so skutočnou funkciou 
miestností objektu pre účely kontroly zo strany hygieny ( RÚVZ). VMČ 5 definoval názvy a funkcie 
jednotlivých miestností. 

 
K bodu 3 : Informácie  

 

 Zrušenie bránky na cintoríne Mlynárce. Stredisko mestských služieb dostalo 03.08.2017 výzvu od 
ŽSR, OR Trnava, SMSÚ ŽTS TO Topoľčany na zamedzenie vstupu občanov do obvodu dráhy, t.j. 
zrušenie – odstránenie bránky na starom cintoríne v MČ Mlynárce. Preto prišlo k uzamknutiu 
a k následnému zavareniu bránky, cez ktorú si  chodci skracovali cestu zo Štúrovej na Pražskú 
a neoprávnene vstupovali do obvodu dráhy, kde im po stretnutí s drážnym vozidlom hrozí 
smrteľný úraz. V tejto súvislosti VMČ pripraví do plánu na r.2018 novú investičnú akciu- 
dobudovanie časti chodníka na Štúrovej ul, aby bolo možné bezpečne prechádzať zo starého 
cintorína na nový. 

 

 Osvetlenie ul. Remeselnícka Odpoveď Odboru Investičnej výstavby a rozvoja : Na základe 
vyjadrenia správcu VO f. ELCOMP, celá ulica Remeselnícka od ul. Fraňa Kráľa po ul. Dubíkova je 
podľa technických noriem EN osvetlená dostatočne. 

 
K bodu 4 - Rôzne  
VMČ 5 sa zaoberal sťažnosťou .p.Romana F. a spol. z Lukovho dvora, ktorí sa ohradili voči postupu 
stavebníka združenia Južný Prameň,resp. stavebného úradu mesta, ktorý dal povolenie na stavbu 
komunikácie – odbočky z ul.Jarocká k ich RD s tým, že nerešpektovali odbočku k BD , kde býva 
okrem iných aj p.Roman F. (vybudovali tam obrubník, ktorý tvorí prekážku výjazdu k ich BD). 
Predseda VMČ 5 zaslal p.Romanovi F. informáciu, v ktorej navrhol, ako bude túto vec riešiť. P.Roman 
F. a spol. požiadali okrem toho i o  umiestnenie zrkadla na murované oplotenie na ul. Jarocká v tomto 
úseku , žiadosť rieši referát dopravy UHA, Ing.Bartoš. Dosledovať. 
 



Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom referátu organizačného odb. služieb MsÚ 
iným útvarom MsÚ: 
 
 
OKČaŽP  

 Žiadame opraviť niveletu poklopov na chodníku ul. Trnavská. Trčia nad úroveň chodníka. 

 Opíliť prerastajúce kríky na výjazde z ul. Hájska ( v križovatke s ul. Trnavská – podľa odpovede zo 
dňa 11.05.2017 bolo opílenie zabezpečené v 17. týždni 2017, toto opílenie nie je dostatočné – zistiť 
vlastníka, osloviť ho a prijať opatrenia. Okrem toho je treba zabezpečiť opílenie orecha 
pri križovatke Trnavská x Nová Osada – StMS. 

 Zabezpečiť opílenie náletových drevín po obvode pozemku súbežne s Hájskou. Osloviť treba p. 
Polákovú (majiteľka) kontakt  - Ing. Mikulášik. 

 Opraviť prepadnutý chodník na ul. Dubíkova (kontakt p. Klačko 0903 409 429) – zahrnuté zo strany 
OKČaŽP, SMS do zoznamu opráv MK – nie je to hotové. 

 Žiadosť o vyznačenie priechodu pre chodcov na ul. Na Hôrke 1-2, resp. osadenie betónového 
spomaľovacieho prahu. 
KDI PZ Nitra po spoločnej obhliadke 16.06.2017 neodporúča zriadenie stavebného 
spomaľovacieho prahu. Napriek tomu VMČ trvá na vybudovaní stavebného spomaľovača.  

 Opraviť niveletu poklopov na ul. Bolečkova – nie je hotové , Z: p.Klačko. 

 Žiadame, aby StMsS dohol s majiteľom RD termín, kedy bude opravený ním poškodený chodník na 
ul. Trnavská. 

 Dňa 30.6.2017 sa mala podľa stanoviska majiteľa objektu skončiť prevádzka útulku pre psov na 
Kyneku v budove sušičky. Osloviť OKČaŽP na vykonanie kontroly, či bola táto činnosť už 
ukončená. Zo strany pracovníkov OKČaŽP bola vykonaná obhliadka miesta. Bolo zistené, že 
útulok je naďalej v prevádzke a majiteľ, resp. prevádzkovateľ  to vysvetlil tým, že ešte nenašiel 
nový priestor, kde by sa mohol presťahovať. VMČ považuje stanovenú  lehotu na ukončenie 
prevádzky do 30.6.2017  za dostatočne dlhý čas na to, aby si našli nové priestory. Žiadame 
OKČaŽP o prijatie opatrení na ukončenie/odstránenie prevádzky. 

 
IVaR 

 žiadame zaslať prehľad o stave realizácie schválených investičných akcií na rok 2017 pre naše 
VMČ (napr. chodník Remeselnícka, parkovisko Považská, rekonštrukcia KD Kynek a všetky 
ostatné akcie). 

 Žiadame o zaradenie do návrhu investičných akcií na rok 2018 – bezbariérová úprava schodiska 
medzi ul. Považská a Dunajská tak, ako je upravené schodisko pri OD Sandokan.  

Útvar prednostu 

 Urgujeme premiestnenie tabule oznamov na ul. Hájska z pôvodného miesta na stranu kostola – 
Tabuľa stále nebola premiestnená na druhú stranu ku oploteniu cintorína, na čom VMČ 5 stále 
trvá. Úloha nesplnená.  

 
MsP 

 Nakoľko sa v poslednom čase často opakujú problémy s verejným poriadkom, žiadame 
o vykonávanie kontrol po 22,00 v MČ Párovské Háje pri KD a pri multifunkčnom ihrisku, hlavne 
počas obdobia letných prázdnin. V týchto lokalitách dochádza pravidelne k rušeniu nočného 
pokoja. 

 
Ďalšie zasadnutie VMČ  5 sa uskutoční v stredu 06.09.2017 o 16.00 hod. v priestoroch Na Hôrke 30A, 
Diely. 
 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
 

                                                                                                   Ing. Milan Burda 
                                                                                              predseda VMČ 5 Nitra- 
        Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 

 


