
 

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

konaného dňa 06.04.2016 v KD Kynek 

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

 
Zasadnutie otvoril a členov VMČ privítal predseda VMČ Ing. Milan Burda. Zúčastnili sa ho  9 členovia  
(priložená prezenčná listina), VMČ bol uznášaniaschopný. 
 

 
K bodu 1 : Prezentácia nahlásených hostí 

 p. Kirinovič – vjazd k plánovanej novostavbe RD  
Ide o reakciu na naše stanovisko k  žiadosti 14/VMČ/2016 – MsÚ, Odbor majetku -  Pavol Kirinovič, 
Ulička 9,  Nitra – žiadosť o prenájom časti pozemku p.č. 3789/3 za účelom vybudovania 50m 
komunikácie, ktorá je zahrnutá v územnom pláne a ktorú vybuduje na vlastné náklady v príslušných 
technických parametroch. Pôvodné stanovisko  VMČ bolo, že VMČ 5 sa stotožňuje so stanoviskom 
UHA a neodporúča prenájom časti uvedenej parcely, ale odporúča žiadateľovi riešiť prístup cez 
susednú  parcelu č. 3790/7 k.ú. Párovské Háje vo vlastníctve jeho rodičov.  Na základe tohto 
stanoviska bol p. Kirinovič osobne na konzultácii na MsÚ Nitra, ÚHA, pričom došli k vzájomne 
vyhovujúcemu riešeniu a to : -  podá si novú žiadosť o nájomnú zmluvu pre prístup k pozemku na 
dobu určitú, do výstavby plánovanej komunikácie, ale prístup bude situovaný inak ako v pôvodnej 
žiadosti, resp. podľa odporúčania ÚHA. VMČ 5 s takýmto riešením súhlasil. 

  

 p. Pastorok – zriadenie motokárskej dráhy v hale objektu v areáli ARRIVA NITRA 
a.s. 

Prezentoval svoj zámer o zriadenie uvedenej dráhy – požičovňa motokár, resp. motokárska dráha. 
Najväčší problém bude určite s hlukom, ktorý budú motokáry spôsobovať, pretože hala je v blízkosti 
záhrad rodinných domom, a tiež s výfukovými plynmi(benzínové motory). Pán Pastorok prisľúbil , že 
dá vypracovať hlukovú štúdiu.V ďalšom bude žiadateľ postupovať v súčinnosti s poslancom za MČ 
Mlynárce, p.Klačkom.  Prípustnou funkciou podľa platného UPN mesta je vybavenosť a výroba. ÚHA 
musí potvrdiť, či funkcia motokárskej dráhy je v danej lokalite prípustná. Ing.Mikulášik upozornil , že je 
potrebné najprv komunikovať s občanmi bývajúcimi v blízkosti. VMČ 5 sa k tejto problematike vráti na 
ďalšom zasadnutí. 
 

K bodu 2 : Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
   Kanalizácia MČ Kynek a Párovské Háje - odstránenie závad spätných úprav MK po    

  dobudovaní kanalizácie  
Bolo zvolané pracovné rokovanie na 03.03.2016.  
Závery z uvedeného rokovania nám boli zaslané od viceprimátora Martina Nemkyho. Uvedeného 
reklamačného konania sa zúčastnil aj Ing. Mikulášik, poslanec MZ za mestskú časť Kynek. Podľa 
jeho vyjadrenia  bolo stretnutie málo prínosné, nakoľko zodpovední pracovníci z MsS a ZsVS, ktorí 
by sa mali k vzniknutým problémom kompetentne vyjadriť, sa po krátkej dobe obhliadky vzdialili 
z miesta a aktívne sa obhliadky nezúčastnili. S predloženým stanoviskom zhotoviteľa kanalizácie 
v MČ Kynek – spoločnosť MONSTAV NITRA, s.r.o. nesúhlasíme, nakoľko ako neoprávnené okrem 



iných boli označené vady na ul. Ovocinárska pred domom č. 3, 5, 15-19, 20, 23, 25-27, 33, 35, 39, 
67, 69. VMČ trvá na tom, že ul. Ovocinárska by sa vzhľadom na stav po vybudovaní kanalizácie 
mala riešiť ako súvislá oprava celej komunikácie. Podľa nášho názoru je potrebné ďalšie 
stretnutie, tento krát aj za účasti zodpovedných zástupcov zhotoviteľa a správcu miestnych 
komunikácií, kde bude znova prerokovaná oprávnenosť či neopodstatnenosť reklamácie.  
 

 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. P.Repa zo strediska 
mestských služieb(bývalé MsS) sa v vyjadril, že čakal na stanovisko Ing.Pánského, ktorý ho ale 
naďalej odmieta dať. Nie je nám jasné, či ide o obštrukciu zo strany MsÚ. Urgovať ,dosledovať- 
úloha trvá.         

 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. Predseda VMČ 5 zašle urgenciu na Službyt Nitra. 

 Nová bránka pre peších na nový cintorín Mlynárce zo strany Kmeťovej ulice- osadená, úloha 
splnená. 

  3/VMČ/2016 ; 26/VMČ/2016 – OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie „ Rezidencia 
Pri Kaštieli“  . VMČ 5 berie na vedomie právoplatné 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 sledoval vývoj vo veci (inštaláciu záhradných vodomerov 
na základe požiadaviek občanov). 

       PS: Prerokované na stretnutí 8.4.2016 s GR ZsVS a primátorom mesta. GR ZsVS nie je  
       naklonený tomuto  riešeniu, nakoľko sa obáva zneužívania zo strany majiteľov domov.Primátor  
       požiadal GR ZsVS ,aby hľadal riešenie a vecou sa osobne zaoberal. GR p.Podmanický sa    
       podujal, že bude osobne rokovať o téme s p.Užovičom. 

 Sušička obilia na Kyneku:  Bola nám doručená odpoveď zo dňa 21.03.2016. V zmysle 
uvedeného listu je areál primerane zabezpečený oplotením, ktoré bolo opravené. Je označený 
tabuľkami „ZÁKAZ VSTUPU! – SÚKROMNÝ POZEMOK“. VMČ uvedené skutočnosti berie na 
vedomie a má za to, že objekt je zabezpečený proti vniknutiu nepovolaných osôb. Fa REALA 
požiadala, aby lokalitu monitorovala aj mestská polícia. 

 Vodorovné dopravné značenie na ul. Pražská, Kmeťova - parkovisko atd.- VMČ 5 bude riešiť po 
skončení zimného obdobia (marec/apríl 2016), resp. bolo diskutované aj na porade 15.2.2016 
u primátora. Na nej 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. Bude premetom porady predsedov VMČ, ktoré je zvolané na 14.4.2016 o 14.30 
hod. u primátora. 

 

 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. Zatiaľ bez  aktuálnej informácie 
zo strany vedenia mesta. Predseda VMČ komunikuje  s prednostom MsÚ, ktorý má úlohu riešiť. 

 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.  
Uvedenú požiadavku  zaradíme  medzi investičné požiadavky VMĆ 5 na r.2017, pričom odbor 
investičnej výstavby MsU  sme už požiadali  o kalkuláciu rozpočtových nákladov stavby. 

 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.      
V sledovaní.  



 Nasvetliť aj druhú stranu chodníka Na Hôrke 28 – odpoveď sme do termínu zasadnutia VMČ 
neobdržali . Úloha nesplnená. 

 Opraviť kaplnku na Murániho, ak je majetkom mesta. Zistené, že objekt i pozemok pod kaplnkou 
i priľahlý pozemok sú vo vlastníctve mesta. VMČ 5 žiada OIVaR o vyčíslenie nákladov na opravu 
kaplnky, zaradí do investičných akcií na rok 2017.  

 Vyčistiť rigol na ul. Tokajská - odpoveď sme do termínu zasadnutia VMČ nedostali.  

 Žiadame dokončiť opiľovanie stromov v areáli Liečebno-výchovného sanatória na Kyneku pri 
Ovocinárskej 25 –  p. Čery informoval, že práce sú urobené len čiastočne, treba pokračovať. Má 
za úlohu kontaktovať osobne riaditeľa sanatória. 

 Poslanec Klačko požadoval, aby sa na jar 2016 začalo s opravou výtlkov v celej MČ Mlynárce, 
a tiež požadoval opraviť chodník na cintoríne Mlynárce – zatiaľ nerealizované, úloha trvá. 

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

 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 časť týchto  pozemkov darom od súkromných vlastníkov susedného spoločenstva  
Hájik, požadujú zmenu uznesenia MZ, a to neúčtovať poplatok (odmenu Západoslovenskej 
distribučnej za vecné bremeno). Ich žiadosť podporujeme, svoje stanovisko sme už odoslali Ing. 
Némovej, odbor majetku na MsU. Návrh je neúčtovať alikvótnu časť nákladov na vecné bremeno. 

  

K bodu 3 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov   

 32/VMČ/2016 – UHA, ref. DaCH – žiadosť o predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta pre 
Michala Hatiara, Zvolenská 30. 

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

 33/VMČ/2016 – UHA, ref. DaCH – žiadosť o predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta pre Janu 
Halmešovú, Tokajská 6. 

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

 34/VMČ/2016 – UHA, ref. DaCH – žiadosť o vyhradenie nového parkovacieho miesta pre Danu 
Novákovú, Dunajská 9/1. 

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

 35VMČ/2016 ; 41/VMČ/2016 – Ing. Jana Mesjarová  ; Odbor majetku – žiadosť o zriadenie 
vecného bremena. 
Navrhovateľ žiada o zriadenie vecného bremena na pozemku p.č. 425/1 k.ú. Mlynárce vo 
vlastníctve Mesta Nitra. Vecné bremeno by malo spočívať v uložení elektrickej, kanalizačnej 
a vodovodnej prípojky, ako aj práva prechodu a prejazdu cez hore uvedený mestský pozemok 
k pozemku p.č.č 8711/1, 8711/2, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky. 

VMČ uvedené prerokovalo a odporúča MZ súhlasiť so zriadením vecných bremien pre účely uvedené 
v žiadosti za rovnakých podmienok, aké boli schválené Ing.Ľ.Moravčíkovi. 

 36/VMČ/2016 – Odbor majetku – žiadosť o vyjadrenie k prenájmu pozemkov a zriadeniu vecného 
bremena – MH Invest – „Vybudovanie strategického parku“  

VMČ uvedené prerokovalo a nemá námietky k prenájmu pozemkov a zriadeniu vecných bremien 
v prospech MH Invest ku stavbám trvalého charakteru  

 38/VMČ/2016 – Útvar hlavného architekta – žiadosť o stanovisko – SHARK Invest, s.r.o., 
Bratislava 
Ide o zámer na výstavbu bytových domom na Dieloch, v lokalite ul.  Prešovská, Hornostavská  

VMČ uvedené prerokovalo a nemá námietky k výstavbe bytových domov podľa predloženej štúdie. 



 39/VMČ/2016 – ÚHA, ref. DaCH – žiadosť o stanovisko – Ing. Vojtecha Balogu, zabránenie 
poškodzovania verejnej zelene, resp. parkovaniu na chodníkoch  na ul. Tokajská 8-10 

VMČ uvedené prerokovalo a odporúča zvolať tvaromiestnu obhliadku. Za VMČ 5 sa zúčastní    
    Ing.Bartoš. 

 40/VMČ/2016 – Róbet Bartakovič, Agátová 1, Nitra – doplnenie žiadosti 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. Uvedené sme postúpili  
odboru investičnej výstavby a rozvoja MsU , s tým,  aby boli vyčíslené náklady na obstaranie 
projektovej dokumentácie. 

 42/VMČ/2016 – Obyvatelia ul. Dunajskej – žiadosť o inštaláciu kamerového systému. 
 Vzhľadom na narušovanie pokoja hlavne vo večerných hodinách a ničenie majetku (napr. sprejermi) 

a iné prejavy vandalizmu v danej lokalite ( ide o ul. Dunajská, Partizánska)  žiadajú občania 
inštaláciu kamerového systému . V rozpočte MsP na tento rok táto položka nie je ani zaradená, ani 
finančne krytá. VMČ 5 v spolupráci s VMČ 4 bude hľadať možnosti prefinancovania  tejto 
investície. 

 Obyvatelia Hájskej 7 (Mgr.P.Zajac) a Na Dolinu požiadali o vybudovanie verejného osvetlenia. 
Zaradíme do požiadaviek na rok 2017. 

 Obyvatelia ul.Čečinová prostredníctvom OIVaR , Ing.Osleja požiadali VMČ5 o vybudovanie 
verejného osvetlenia na danej ulici. Bude riešené komplexne v rámci lokality. Je tu i viacero 
požiadaviek obyvateľov ul.Lukovská, Hájnická na vybudovanie VO na ul.stará Jarocká, kanalizácie 
a atd., prípadne spevnenie miestnych komunikácií. 

 

K bodu 4 – Informácie  
31/VMČ/2016 – OKČaŽP – vybudovanie verejného osvetlenia ul. Hájska, Na Dolinu. 
VMČ dostalo na vedomie informáciu o odstúpení požiadavky o vybudovanie VO na uvedených 
uliciach, ktorá bola adresovaná na vybavenie odboru investičnej výstavby a rozvoja, MsÚ. Rozpočet 
na tento rok nám neumožňuje takúto investíciu. Zaradíme do investičného plánu VMČ 5 na rok 2017. 
 

 VMČ 5 požiadal P.Bédiovú z referátu dopravy UHA , aby pripravila dodatok VZN o  parkovaní, kde 
by sa malo znova upraviť spôsob vyhradzovania parkovacích miest na území mesta Nitra. 

 Vo štvrtok 14.04.2016 o 14.30 hod.  sa uskutoční stretnutie primátora s predsedami VMČ. 
 
K bodu 5 – Rôzne 

 ZsVS – na podnet p.Čeryho žiadame o zoznam domácností, ktoré požiadali o napojenie na 
kanalizačnú sieť v MČ Kynek 

 vyčistenie ruderálneho  priestoru v športovo-rekreačnom areáli na Dieloch – VMČ  iniciovalo  
brigádu v mesiaci máj spolu s pracovníkmi strediska mestských služieb MsU, termín: 13.5.-
14.5.2016 

 p.Tatár požiadal o riešenie vraku vozidla s bratislavským EČ pod ul.Murániho, nemá STK 

 p.Klačko požadoval opätovne- opraviť výtlky v MČ Mlynárce (kontaktovať. p. Klačka) 

 opraviť chodník na cintoríne Mlynárce ( kontaktovať p. Klačka) 

 urgencia-ostrihať kríky,ktoré prerastajú z cintorína Mlynárce do chodníka 

 vysadiť stromy pri lavičkách na cintoríne Mlynárce (kvôli tieneniu) 
            p. Dolež  

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

 opraviť detské ihriská – Tokajská 9-11 a Zvolenská 11-15 a vymeniť piesok  

 žiadal o kontrolu psíčkarov(i prípadné sankcionovanie) na Dieloch so zameraním na 
odstraňovanie exkrementov po psoch, upozornil na to, že sa po sídlisku často pohybujú psy 
bez náhubkov a v sprievode maloletých, ktorí psov nemajú pod kontrolou  

 p.Pupíková požiadala opraviť hracie prvky a vymeniť piesok na DI Párovské Háje 
 



Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom referátu organizačného odb. 
služieb MsÚ : 
OKČaŽP – stredisko mestských služieb MsÚ   

 opraviť výtlky v MČ Mlynárce (kontaktovať. p. Klačka) 

 opraviť chodník na cintoríne Mlynárce ( kontaktovať p. Klačka) 

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

 nasvetliť aj druhú stranu chodníka Na Hôrke 28 – nerealizované 

 vyčistiť rigol na ul. Tokajská - odpoveď sme do termínu zasadnutia VMČ neobdržali  

 opraviť detské ihriská – Tokajská 9-11 a Zvolenská 11-15 

 opraviť hracie prvky a vymeniť piesok na DI Párovské Háje 

 ostrihať kríky, ktoré prerastajú z cintorína Mlynárce do chodníka 

 vysadiť stromy pri lavičkách na cintoríne Mlynárce (kvôli tieneniu) 
 

ÚHA - DaCH 

 Pod ul. Murániho je na parkovisku trvalo odstavené motorové vozidlo – Š Felicia, s bratislavským 
ev. číslom – žiadame o riešenie 

MsP 

 Žiadame o kontrolu psíčkarov(i prípadné sankcionovanie) na Dieloch so zameraním na 
odstraňovanie exkrementov po psoch, aj pohyb psov bez náhubkov a v sprievode maloletých  

Službyt Nitra 

 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.  

OIVaR 

 opraviť kaplnku Murániho, ktorá je majetkom mesta, resp. napočítať RN stavby (oprava fasády, 
úprava okolia kaplnky). 

 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, prípadne navrhnú iné riešenie- opíliť vzrastlé stromy, preriediť ich a vysadiť nový trávnik  

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

 Zo stretnutia s obyvateľmi na Kyneku 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.  
Uvedené zaradíme medzi investičné požiadavky VMĆ 5 na rok 2017, pričom odbor investičnej 
výstavby žiadame o kalkuláciu finančných nákladov na PD i na realizáciu stavby. 

 
Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční v stredu 04.05.2015 od 16.00 hod. Na Hôrke 30 
v priestoroch špeciálnej školy DIELY.  
 

 
 
 
                                         Ing. Milan Burda 

                                                                                            predseda VMČ 5 Nitra- 
        Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 
 
Nitra,  dňa 08.04.2016        
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
 


