
Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 06.09.2017 - Diely 

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

 
Zasadnutie otvoril a členov VMČ privítal predseda VMČ Ing. Milan Burda. Zúčastnili sa ho 7  členovia. 
VMČ bol uznášaniaschopný. 
 
K bodu 1 : Hostia 
 

 71/VMČ/2017 – UHA – žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru 
Na zasadnutí sa zúčastnil Ing. Vladimír Vikor ml., ktorý prezentoval zámer stavby „Areál Štúrova“. 
Má ísť o vybudovanie skladovacích hál a administratívneho zázemia na pozemku 221/27 k.ú. 
Mlynárce. Predpokladá sa, že haly budú slúžiť na uskladnenie strojárskych komponentov pre 
automobilku Jaguár – Land Rover , evtl.p podobné účely. 
VMČ po oboznámení sa s týmto zámerom požiadalo investora, resp.  príslušný referát dopravného 
urbanizmu.... MsU  o zaslanie podkladov vo veci budúceho dopravného zaťaženia  križovatky 
Hlohovecká–Štúrova-Trnavská i na odbočenie na R1A, kde dochádza k zápcham a následnému 
blokovaniu križovatky Štúrova-Hlohovecká pri Klimaku. Sú dôvodné obavy, že už dnes neúnosná 
situácia sa schválením tejto prevádzky skladov len zhorší. 

 
K bodu 2 : 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.  
Nitriansky samosprávny kraj spracoval materiál, ktorý bol 06.09.62017 predložený na zasadnutie 
zastupiteľstva NSK. Boli schválené finančné prostriedky vo výške 6 tis.€ 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, teda od 
1.10.Úloha zostáva v sledovaní. 
 

 Sklo na vchodových dverách KD Párovské Háje bolo viackrát rozbité, preto VMČ 5 požiadal 
a znova žiada o zabezpečenie budovy KD- inštalovanie kovovej žalúzie (rolety). Nemáme 
vedomosť o tom, že by Službyt Nitra vykonal  v tejto veci nejaké opatrenia. Urgovať!! 

 

 Opíliť prerastajúce kríky na výjazde z ul. Hájska ( v križovatke s ul. Trnavská . Úloha je splnená 
 

 Opraviť výtlky na MK v mestskej časti Kynek, Diely, Mlynárce (Krompašská, Remeselnícka, 
Bolečkova) – odpoveď Strediska mestských služieb: - pri tvaromiestnej obhliadke bolo zistené, že 
v MČ Mlynárce sa nachádzajú výtlky, ktoré neovplyvňujú plynulú jazdu pri dodržaní povolenej 
rýchlosti. Odstraňovanie závad bude prebiehať podľa dôležitosti. 
 

 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 – urgovať SMS! 



 

 Opraviť niveletu poklopov na ul. Bolečkova – zo strany SMS bolo uvedené postúpené na 
vybavenie na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť. Odpoveď od ZsVS sme doteraz 
nedostali. 

 

 Doriešiť podnet vo veci odvodnenia komunikácie Ovocinárska (p. Mikač) – PD bude vyhotovená 
do konca roka 2017. Následne podľa potreby finančných prostriedkov a možností rozpočtu mesta  
sa rozhodne o realizácii. 

 

 Riešiť so zodpovednou osobou (majiteľom RD) poškodenie chodníka v mieste vjazdu k RD  na ul. 
Trnavská na Kyneku (posledný pozemok pri potoku) – pri osobnom stretnutí s majiteľom pozemku 
bolo dohodnuté, že zabezpečí opravu vjazdu v rámci oplotenia pozemku. Termín oznámi na SMS. 
Zároveň prisľúbil opraviť aj chodník pri lávke. Úloha trvá. 

 

 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 – predseda VMČ s členom VMČ 5 ,p.Čerym 
preverí možnosť využitia pozemku SPF ako prístupovej komunikácie od Trnavskej ul.k ul. Na 
dolinu (paralelnej cesty s ulicou pri predajni Opel z hornej strany  Kyneka). 

 
       VMČ 5 žiadal premiestniť tabuľu oznamov na ul. Hájska z pôvodného miesta na stranu kostola –  
       Úloha splnená. 
 

 45/VMČ/2017 – Mesto Nitra, Odbor majetku  
 Žiadosť Romana Prokopa, Nitra o odkúpenie nehnuteľnosti – budovy bývalého archívu na Kyneku   
 – stavba s.č. 62, na parcele 13/1 k.ú. Kynek..   
 Odpoveď od Službytu sme nedostali. Nutné urgovať.  
 

 Žiadosť o stanovisko k zámeru výstavby parkoviska pod Nitrazdrojom –  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. Nakoľko sme odpoveď od NTS 
nedostali, budeme urgovať priamo NTS. PS: Dňa 11.9. sa konala tvaromiestna obhliadka 
s Ing.Hozlárom. Na mieste sme vec konzultovali s Ing.Ligačovou a dohodli ďalší postup. 
Problémom zrejme bude získanie súhlasu ZsVS s vybudovaním parkoviska, nakoľko týmto územím 
prechádza v zemi vodovodná rúra pr.400 mm. Možnou alternatívou by bolo vrátiť sa k pôvodnej 
idee vybudovať parkovisko medzi kaplnkou na Murániho ul. a ul. Tokajská. 
 

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

 

 Kanalizácie Kynek, Párovské Háje – v letnom období sa okolo tlakovej stanice na Trnavskej ceste 
pri Kyneckej ul. , ako aj do niektorých domácností šíril silný zápach. Rovnaký problém so 
zápachom z kanalizácie bol/je na ul.Ulička v P.Hájoch. Problém sa nevyrieši utesnením čerpacej 
stanice, ako navrhuje ZsVS. Problémom je zápach prenikajúci do domov, napojených na 
kanalizáciu. Podľa názoru VMČ 5 je nutné iné technické riešenie- Ing.Mikulášik zašle list na ZsVS 
s našou opakovanou požiadavkou. 

 

 Na Kyneku v areáli bývalej koniarne bežia demolačné práce. Stavebný úrad informoval VMČ 5 o 2 
vydaných búracích povoleniach ktoré nadobudli právoplatnosť  8.2.2017. Búracie práce prebiehajú 
aj počas sobôt a nedieľ. Je tu zvýšená prašnosť a hlučnosť, čo obťažuje obyvateľov MČ Kynek. 
Žiadame Odbor stavebného úradu MsU o vykonanie stavebného dohľadu nad dodržiavaním 
podmienok stanovených búracími povoleniami a odborom starostlivosti o ŽP OÚ Nitra. 



 

 Dňa 30.6.2017 sa mala podľa stanoviska majiteľa objektu skončiť prevádzka útulku pre psov na 
Kyneku v budove sušičky. Oslovili sme OKČaŽP na vykonanie kontroly, či bola táto činnosť už 
ukončená. Kontrola bola vykonaná, majiteľ objektu následne podal podnet na políciu o údajne 
nelegálnom vstupe pracovníčky MsU Nitra na jeho pozemok. Prevádzkovateľ sa vraj vyjadril, že 
opustí priestory na Kyneku, keď nájde inde náhradné miesto pre útulok. Ide o zjavnú obštrukciu. 
OKČaŽP nemá jasné riešenie vzniknutej situácie, požiadal o stanovisko právne oddelenie, ako 
prinútiť prevádzkovateľa ukončiť  prevádzku  útulku, ktorá je v rozpore s platným územným plánom.   

 Pred vjazdom do P.Hájov bol inštalovaný betónový spomaľovač, VMČ žiadal preveriť, či ide 
o certifikovaný výrobok (údajne ho inštalovali Cesty Nitra v rámci výstavby komunikácie do 
obytného súboru Hájik). Odpoveď spoločnosti CESTY NITRA : stavebník realizoval práce v zmysle 
technickej správy a stavebného povolenia. Podľa (údajnej) požiadavky mesta bol v rovnakom 
vyhotovení ako pôvodný preložený o 80m smerom od novej zástavby k Jarockej ceste , čo podľa 
nášho názoru nie je pravda.  VMČ požaduje osadenie rovnakého betónového  spomaľovacieho 
prahu, ako bol pôvodný. 

 

 Nakoľko sa v čase prázdnin často opakovali problémy s verejným poriadkom, žiadal VMČ 5 MsP  o 
vykonávanie kontrol po 22,00 v MČ Párovské Háje pri KD a pri multifunkčnom ihrisku. V týchto 
lokalitách dochádzalo pravidelne k rušeniu nočného pokoja. Odpoveď MsP : príslušníci MsP už 
vykonávajú kontrolu predmetnej lokality a je zaradená do úloh v rámci rajonizácie. 

 

 Opíliť prerastajúce kríky na výjazde z ul. Hájska – úloha splnená.  
Okrem toho je treba zabezpečiť opílenie orecha pri križovatke Trnavská x Nová Osada –  
neurobené. Urgovať SMS. 
 

 Zabezpečiť opílenie náletových drevín po obvode pozemku súbežne s Hájskou. Osloviť treba p. 
Polákovú (majiteľka). Nešlo o opílenie, ale o odstránenie nahádzaných konárov. SMS zaslalo 
vyjadrenie, že odvoz mesto nezabezpečuje, preto oslovíme listom priamo majiteľku pozemku, ktorá 
je zodpovedná za odstránenie tohto bioodpadu.  
 

 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. 
Obyvatelia mesta požiadali doriešiť problém, ktorý vznikol po uzatvorení bránky na starom 
cintoríne. VMČ preverí možnosť  zrealizovať chodník po Štúrovej ulici cez železničné priecestie ku 
Pražskej ulici a pripraví do plánu na r.2018 novú investičnú akciu- dobudovanie časti chodníka na 
Štúrovej ul,  
 
 

K bodu 3 : Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov   
 

 68/VMČ/2017 – OM, 613ú/12298/2017 , Vyjadrenie k zriadeniu vecných bremien, stavba 
„Nitra – Obchodné centrum Möbelix – VN, TS, NN“  
Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných 
bremien k stavbe „Nitra – Obchodné centrum Möbelix – VS, TS, NN“, ktorú zrealizovali okrem 
iných aj na pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Mlynárce na ul. Krompašská. (za: 6, proti: 0, 
zdržal sa: 1). 

 

 69/VMČ/2017 – OKČaŽP, vyhradenie parkovacieho miesta  
      Vyhradenie parkovacieho miesta  pre ZŤP, Zuzana Čuteková, Na Hôrke 26, Nitra.  VMČ 

prerokoval predloženú žiadosť a nemá námietky voči vyhradeniu parkovacieho miesta na 
uvedenej ulici (za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0). 



 

 70/VMČ/2017 – OM, 655ú/11873/2017 , Vyjadrenie k zriadeniu vecných bremien, stavba  
„5 Bytových domov Nitra Diely“  
Žiadosť spoločnosti RLK Nitra o súhlas k umiestneniu navrhovaných inžinierskych sietí-prekládka 
VN, NN a VO a navrhované IS v k.ú. Mlynárce. Realizácia IS prevažne v cestnom telese. Aj 
vzhľadom na vyjadrenie UHA, ktorý neodporúča zriadenie vecných bremien, VMČ neodporúča 
zriadenie vecných bremien v zmysle žiadosti (hlasovanie  za zriadenie vecných bremien : za: 1, 
proti: 2, zdržal sa: 4). 
 

 71/VMČ/2017 – UHA – žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru- viď. bod 1 
K bodu 4 : Informácie  

 

 Od NDS sme dostali odpoveď, že protihluková stena na úseku R1A – Kynek, bude zaradená do 
investičného plánu na rok 2021(pôvodný prísľub bol r.2018). Predseda poslal NDS e-mailom list, 
v ktorom vyjadril nespokojnosť s politikou NDS a ignoráciou oprávnených požiadaviek obyvateľov 
tejto mestskej časti. Ing.Mikulášik osloví p.primátora mesta , ktorý má v pláne rokovania na 
min.dopravy i NDS,aby nastolil aj tento problém a pomohol urýchliť realizáciu. 

 
K bodu 5 - 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. 

 osloviť spoločnosť Möbelix na vykonanie spätných úprav na ul. Krompašská po ukončení výstavby 
obchodného centra (haldy zeminy a iného stavebného odpadu, čierna skládka odpadov a pod.) 

 Člen VMČ 5 p.Török upozornil na zlý stav chodníka Kmeťova od ul.Na Hôrke smerom dole po ľavej 
i pravej strane ulice i prepadnutý chodník pri kanalizačnom poklope na úrovni BD Kmeťova 16 pri 
MK. VMČ 5 eviduje tieto závady, na r.2017 nebolo možné opravy zaradiť do plánu pre nedostatok 
finančných prostriedkov. Požiadavky budú zaradené do plánu investícií na r.2018 a zosúladia sa s 
budovaním cyklotrasy. Opravu poklopu bude nutné riešiť ešte tento rok. Chodník Kmeťova na 
nepárnej strane má byť súčasťou cyklotrasy z Mlynáriec na Diely a Klokočinu, preto sa s jeho 
opravou nezačalo v tomto roku. 
 

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

 preveriť stav po rozkopávke  pri výstavbe vodovodu ul. Dubíková a ul. Štúrova 

 opraviť chodník pri kanalizačnom poklope na Kmeťovej ul. č. 16  

 Urgencia - opraviť prepadnutý chodník na ul. Dubíkova (kontakt p. Klačko 0903 409 429) – 
zahrnuté zo strany OKČaŽP, SMS do zoznamu opráv MK  

 Je treba zabezpečiť opílenie orecha pri križovatke Trnavská x Nová Osada –  neurobené. Urgencia  

 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 
po skolaudovaní tejto odbočky MK Jarocká a následnom odovzdaní do majetku mesta.P.Roman F. 
a spol. požiadali okrem toho i o  umiestnenie zrkadla na murované oplotenie na ul. Jarocká v tomto 
úseku , žiadosť rieši referát  správy a údržby MK  OKČaŽP, Ing.Bartoš. 

 
 
 



 
UHA, referát dopravného urbanizmu a inžinieringu 
Bolo zistené, že zrejme miestny podnikateľ  demontoval bez povolenia oceľovú zábranu na konci 
Dubíkovej ulice, aby si urobil prejazd na ul. Bratislavská. Dávame týmto podnet na príslušný referát 
DIaI a KDI. 
 
Odbor stavebného úradu 

 Na Kyneku v areáli bývalej koniarne bežia demolačné práce. Práce prebiehajú aj počas sobôt 
a nedieľ. Je tu zvýšená prašnosť a hlučnosť, čo obťažuje obyvateľov MČ Kynek. Žiadame, aby 
stavebný úrad mesta vykonal stavebný dohľad, konkrétne ako a či sú dodržiavané podmienky 
stanovené v búracích povoleniach. 

 
IVaR 

 Nakoľko sa občania domáhajú prístupu na nový cintorín Mlynárce zo starej časti cintorína, VMČ 
navrhuje vybudovať chodník pozdĺž Štúrovej ulice k železničnému prejazdu s pokračovaním potom 
na Pražskú ulicu. V prípade, že je to technicky možné, zaradiť do plánu investícií VMČ na rok 2018. 

 
Ďalšie zasadnutie VMČ  5 sa uskutoční v stredu 04.10.2017 o 16.00 hod. v priestoroch KD Mlynárce. 
 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


