
 

               Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia VMČ č. 5 Nitra – Kynek, Mlynárce, Diely a Párovské Háje zo dňa 
10.09.2014 konaného na Dieloch 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Privítanie členov na zasadnutí výboru  
2. Kontrola pripomienok a podnetov z predchádzajúceho zasadnutia 
3. Došlá pošta od občanov a z MsÚ Nitra 
4. Rôzne  
5. Podnety a pripomienky VMČ 
 
K bodu 1/  Zasadnutie otvoril a členov VMČ privítal predseda VMČ Ing. Miroslav Mikulášik. 
 
K bodu 2/ Kontrola pripomienok a podnetov z predchádzajúceho zasadnutia  
- Kanalizácia MČ Kynek a Párovské Háje - odstránenie závad spätných úprav po kanalizácii  
V tejto veci bolo uskutočnené 02.06.2014 stretnutie, pri ktorom boli  komunikácie, kde sa 
realizovala kanalizácia prejdené za účasti zhotoviteľa prác, investora a bol spísaný zoznam 
reklamovaných vád. Po spracovaní ostatných mestských častí bude zo strany vedenia mesta 
vyvolané rokovanie s investorom kanalizácie Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
kde sa budú hľadať možnosti realizácie opráv. 
Rokovanie sa do dnešného dňa neuskutočnilo, vzhľadom k tomu VMČ vyzve listom ZsVS na 
zvolanie rokovania a spísanie záznamu zo stretnutia uskutočneného v júni 2014, kde sa 
dohodne ďalší postup pri realizácii závad zistených po kolaudácii stavby. 
- medzi Trnavskou ul. a Hájskou vyznačiť jazdný pruh o š. 3,5 m  - Potočná ulica. 

Z: Ing. Mikulášik, Ing. Bartoš 
 
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 a rekonštrukcia 
ÚK v KD Kynek 
Na MZ bol schválený plán opráv na rok 2014, v ktorom sa zaradené aj kanalizačné prípojky 
KD Kynek a Párovské Háje a kotol s ÚK KD Kynek. 
Rekonštrukcia ÚK v KD Kynek sa uskutoční koncom septembra 2014 firmou JODY GAS. 
Úloha zostáva v riešení      Z: Ing. Mikulášik, Klačko 
 
Sledovať: - úlohy ktoré prebrala svojimi kompetenciami vzniknutá spoločnosť – Nitrianska 
investičná 
Nitrianska investičná v odpovedi na pripomienky uviedla, že sú evidované a budú postupne 
riešené. 

- chodník pred vchodmi Zvolenská 17 a 19, je vyspádovaný opačným smerom, počas 
dažďov tu stojí voda pred schodmi a neodteká - tento problém by mal riešiť správca fondu. 
Prvé štyri vchody(Zvolenská 1-7)  sú vyriešené. Firma, ktorá objekt zatepľovala, zabezpečila 
aj vyspádovanie. Od vchodu č.9 po koniec BD vyspádovanie chodníka nebolo zrealizované 
napriek prísľubu viceprimátora Štefeka (iné BD to riešia vo svojej réžii z fondu opráv). 

- v časti bytového domu (BD) Zvolenská nepárne čísla (na strane hlavných vchodov) počas 
silných dažďov steká voda z brehu do rigolu pri dome, ktorý je plytký a nie je zaústený do 
zbernej šachty, voda sa prelieva a tečie do pivníc - je nutné prehĺbiť rigol a vybudovať zbernú 
vpusť alebo aspoň  trativod – po tvaromiestnej obhliadke za účasti viceprimátora Štefeka 
konštatoval viceprimátor, že to nie je v kompetencii mesta NR, ale správcu BD, teda OSBD. 
 
- 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 



 

- naprojektovaný a vybudovaný oblúk - zjazd na konci ulice Zvolenská nepárne čísla  
zasahuje obrubníkmi  hlbšie do cesty, je problém, aby tadiaľ prešlo napr. smetiarske auto, 
občania parkujú oproti pri BD a potom vznikne problém s prechodom nielen smetiarskych áut 
a nie sú odvezené smeti, je nutné ho upraviť – rozšíriť prejazdnú šírku resp. posunúť 
obrubníky k dopravnej značke – úloha nesplnená 
 
- široké schody pred vchodmi Zvolenská 4 a 5, 15 a 17 (medzi Zvolenskou hornou a dolnou 
ulicou) – obyvatelia žiadajú urobiť zábradlie, v zime sú schody šmykľavé  
- okrem uvedeného občania Zvolenskej požiadali o vysprávku MK pri BD párne čísla (cca 
v strede MK je diera), a pred vchodmi č. 15-17-19 - zrealizované - zábradlie bolo osadené 
 
Dňa 4.7.2014 bol doručený p. primátorovi list predsedu VMČ č. 5 so zoznamom dlhodobo 
neriešených problémov obyvateľov mestskej časti Diely. P. primátor prisľúbil, že ich pridelí 
jednotlivým riaditeľom mestských organizácií na porade riaditeľov, ktorá sa uskutoční dňa 
23.7.2014. 

Z: Ing. Mikulášik, Ing. Burda 
 

Ku dnešnému dňu nie sú viditeľné žiadne aktivity na horeuvedených pripomienkach 
týkajúcich sa Zvolenskej ulice, žiadame nápravu.   
 
 
VMČ/41/2013  
Mestské služby Nitra  
- opílenie stromov na chodníku pri hlavnom vchode Zvolenská ul. (nepárne čísla) - prevísajú 
na chodník, zakrývajú verejné osvetlenie, tienia do bytov  
MsS – opílenie drevín bude zabezpečené začiatkom mesiaca august. 
– za vchodom č.1 nebolo zrealizované vôbec, pri ostatných vchodoch čiastočne presvetlené 
- urgovať 
 

Z: Ing. Burda 
- občania Zvolenskej ulice požiadali o obnovu vodorovného dopravného značenia, tzv. zebry 
na miestach, kde schodiská ústia na vozovku dolná Zvolenská, pretože parkujúce vozidlá 
prekážajú peším prejsť od schodov ďalej), alebo zabrániť parkovaniu dopravnými kolmi.  
Nakoľko však zo strany Krajského dopravného inšpektorátu PZ nebol daný súhlas, žiadame 
o osadenie veľkých betónových kvetináčov. 
Odpoveď MsS – bolo dohodnuté osadenie betónových kvetináčov 
- pred  cca 2 mesiacmi Ing. Burda sa zúčastnil tvaromiestnej obhliadky za účasti p. 
Šterdasovej, bolo dohodnuté umiestnenie 2 betónových kvetináčov - úloha nesplnená, 
urgovať. 

Z: Ing. Burda 
 
VMČ/4/2014 – Obyvatelia ulice Lukov Dvor, MČ Párovské Háje 
Požiadavka obyvateľov ulice Lukov Dvor o vyriešenie havarijného stavu bývalej tabakovej 
sušiarne, nakoľko táto je v dezolátnom stave a ohrozuje zdravie a životy hrajúcich sa detí.  
Dňa 16.6.2014 bola listom p. primátora vyzvaná firma DADATRANS, s.r.o. Tvrdošovce 
o riešenie havarijného stavu stavby bývalej tabakovej sušiarne v MČ Párovské Háje – Lukov 
Dvor, vzhľadom k tomu, že je v jej výlučnom vlastníctve. Vzhľadom k tomu, že oznámenie 
bolo podané anonymne, výsledok spolu s listom vlastníkovi stavby budú vyvesený na tabuli 
oznamov na Lukovom Dvore. 
 
- Parkovanie dodávkových vozidiel do 3,5 t na sídlisku Diely 
Uvedený problém by mal byť riešený podľa informácii prednostu MsÚ koncom leta formou 
trvalého dopravného značenia 
Predseda a podpredseda VMČ bude riešiť tento problém s p. prednostom na najbližšom 
zasadnutí MZ. 
T: najbližšie MZ      Z: Ing. Mikulášik, Ing. Burda  
 
 
 



 

- opraviť výtlky Zvolenská 15-19 a medzi 18-16 - nesplnené 
        Z: Ing. Burda 
 
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.  
 
- vyspraviť pneumotryskovou metódou ul. Hájsku 
 
- Zabezpečiť opravu reproduktorov obecného rozhlasu na ul. Ovocinárska v MČ Kynek, ktoré 
sú inštalované na stĺpoch el. rozvodov č. 79 (pri krčme) a č. 83. 
Službyt – práce sú objednané u spoločnosti ELMIK Vráble - odskúšať 
        Z: Ing. Mikulášik 
 
VMČ/25/2014 – OKČ – návrh harmonogramu jesenného upratovania 
- zmena pôvodne navrhnutého termínu 
Jesenné upratovanie v rajóne VMČ č. 5 prebehne v termínoch 29.9.2014 – 03.10.2014. 
 
- ZsVS Nitra - prečerpávacia stanica kanalizácie v Párovských Hájoch na ulici Ulička oproti 
domu č. 12 je zarastená vysokou burinou, žiadame pokosiť - nepokosené 
- MsS Nitra – vykosiť svahy Štúrovej ulice od železničného priecestia Mlynárce po odbočku 
na Hlohovec - nepokosené 
- 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 – ÚHA, MsS Správa cintorínov 
Mestské služby budú v rámci návrhu rozpočtu na rok 2015 žiadať o pridelenie finančných 
prostriedkov za účelom riešenia stavu drevín v cintorínoch. 
     
VMČ/31/2014 – Mgr. Jozef Zajac, Pri Lipe 2, Nitra 
Žiadosť o odstránenie nedostatku vzniknutého pri výstavbe parkoviska na Kyneku – pri 
kostole. Vybudovaný žľab robí problémy s vytápaním pozemku a poškodzuje i samotný 
rodinný dom. 
Predseda VMČ, Ing. Mikulášik bude predmetnú situáciu riešiť osobne s pánom primátorom. 
 
Predsedu VMČ č. 5 navštívila občianka mestskej časti Mlynárce p. Dekýšová so sťažnosťou 
na novovybudovaný chodník vedľa Štúrovej ulice v úseku Bolečkova, Telgártska. Z dôvodu 
nevhodného spádovania voda z chodníka odteká na základy jej rodinného domu.  
Bola poučená, že sťažnosť je potrebné adresovať Hlavnej kontrolórke Mesta Nitry Ing. 
Keselyovej. Za VMČ je poverený sťažnosť riešiť p. Klačko, poslanec za mestskú časť 
Mlynárce. 
 
K bodu 3/ Došlá pošta od občanov a z MsÚ Nitra      
VMČ/36/2014 - podnet občanov Mlynáriec, Telgártska ulica na riešenie problému 
s neprispôsobivými občanmi, ktorí svojím  správaním obťažujú okolie a ničia cudzí majetok.  
VMČ prerokoval predložený podnet a bude v ňom konať ďalej na Mestskom úrade v Nitre. 
VMČ/35/2014 – Pavel Moravčík, Štúrova 98,Nitra 
Sťažnosť na zlé prevedenie úpravy cesty a chodníka pred domami Štúrova 98 a 100, 
mestská časť Mlynárce. 
VMČ predloženú žiadosť prerokoval a odstupuje ju na ÚHK, vzhľadom k tomu, že riešenie 
sťažností patrí do jeho kompetencie. 
 
K bodu 4 – Rôzne  
- opraviť výtlky v mestskej časti Mlynárce, požiadavka z roku 2013 
- opraviť výtlk na MK  Zvolenská 18 
- opraviť chodník na Zvolenskej 20-30 (pri kanalizačných poklopoch je prepadnutý chodník 
na viacerých miestach), celkovo je chodník na Zvolenskej párne č. v zlom stave. 
- osadiť lavičku pri autobusovú zástavku pri Máčikovi, potraviny Štúrova ulica, Mlynárce 



 

- obnoviť vodorovné značenie na parkovisku Kmeťova 1-7 
- obnoviť vodorovné značenie parkovacích miest na celej ul. Na Hôrke po oboch stranách 
- obnoviť vodorovné značenie pri cintoríne Mlynárce 
- posunúť spoj linky č. 11 počas pracovných dní odchod z Palárikovej 14.10 hod na odchod 
o 13.55 hod, dôvodom je ukončenie vyučovania na Benkovej škole, ktorú navštevuje väčšina 
detí z Párovských Hájov, o 13,30 hod  
- VMČ požaduje očistiť sklo na našich informačných tabuliach , hlavne pri kaplnke na ul. 
Murániho 
- Poslanec, príp. člen za každú MČ predloží do 17.9.2014 Ing. Mikulášikovi, príp. Ing. 
Bartošovi návrh do rozpočtu na rok 2015 za svoju MČ 
 
K bodu 5 - Pripomienky a požiadavky VMČ 
Nitrianska investičná  
- opraviť výtlky v mestskej časti Mlynárce, požiadavka z roku 2013 
- opraviť výtlk na MK  Zvolenská 18 
- opraviť chodník na Zvolenskej 20-30 (pri kanalizačných poklopoch je prepadnutý chodník 
na viacerých miestach), celkovo je chodník na Zvolenskej párne č. v zlom stave. 
- vyspraviť pneumotryskovou metódou ul. Hájsku,  
 
Mestské služby 
- osadiť lavičku pri autobusovú zástavku pri Máčikovi, potraviny Štúrova ulica, Mlynárce 
- vykosiť svahy Štúrovej ulice od železničného priecestia Mlynárce po odbočku na Hlohovec 
- urgencia 
- pred  cca 2 mesiacmi Ing. Burda sa zúčastnil tvaromiestnej obhliadky za účasti p. 
Šterdasovej, bolo dohodnuté umiestnenie 2 betónových kvetináčov - úloha nesplnená - 
urgencia 
- do návrhu rozpočtu na rok 2015 žiadať o pridelenie finančných prostriedkov za účelom 
riešenia stavu drevín v cintorínoch vzhľadom na vyjadrenie ÚHA MsÚ Nitra na ich zhoršený 
stav a kondíciu. 
 
MsÚ Nitra, ÚHA – ref. DaCH 
- obnoviť vodorovné značenie na parkovisku Kmeťova 1-7 
- obnoviť vodorovné značenie parkovacích miest na celej ul. Na Hôrke po oboch stranách 
- obnoviť vodorovné značenie pri cintoríne Mlynárce 
 
MsÚ, OKČaŽP 
- posunúť spoj linky č. 11 počas pracovných dní odchod z Palárikovej 14.10 hod na odchod 
o 13.55 hod, dôvodom je ukončenie vyučovania na Benkovej škole, ktorú navštevuje väčšina 
detí z Párovských Hájov, o 13,30 hod  
 
MsÚ, kancelária prednostu 
- VMČ požaduje očistiť sklo na našich informačných tabuliach , hlavne pri kaplnke na ul. 
Murániho 
 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční dňa 01.10.2014 o 1700h KD Mlynárce 
 
Zapísala: Helena Chlebcová 
Nitra dňa 11.09.2014 
 
 
 
 
 
 

                                  Ing. Miroslav Mikulášik 
                                                                                            predseda VMČ č. 5 Nitra 
       Kynek, Mlynárce, Diely a Párovské Háje 
 



 

 
 
 
 
 
 
VMČ č. 5 Nitra – Kynek, Mlynárce, Diely a Párovské Háje 
 
 
 
 
Útvar hlavného kontrolóra 
Mesto Nitra 
Štefánikova tr. 60 
950 06  Nitra 
 
 
 
 
 
Vaša značka   Naše číslo     Nitra 
    VMČ/35/2014     11.09.2014 
 
 
 
Vec: 
Sťažnosť - odstúpenie 
 
 
 

VMČ č. 5 bola písomne predložená sťažnosť od p. Pavla Moravčíka, Štúrova 98, 
Nitra na zlé prevedenie úpravy cesty a chodníka pred domami Štúrova 98 a 100, MČ 
Mlynárce. Vzhľadom, že riešenie sťažností patrí do Vašej kompetencie, v prílohe Vám 
predmetnú sťažnosť odstupujeme. 
 
 
 
Príloha: 
- sťažnosť+2xfoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Miroslav Mikulášik 
                                                                                            predseda VMČ č. 5 Nitra 
       Kynek, Mlynárce, Diely a Párovské Háje 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
VMČ č. 5 Nitra – Kynek, Mlynárce, Diely a Párovské Háje 
 
 
 
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. 
Nábrežie za HC 4 
949 01  Nitra 
 
 
       

Vaša značka   Naše číslo     Nitra 
    VMČ/37/2014     11.09.2014 
 

 
 
Vec: 
Žiadosť o zvolanie rokovania 
 
 

V mesiaci jún 2014 sa uskutočnilo stretnutie so zhotoviteľom prác, investorom 
a zástupcom VMČ č. 5 ohľadom dohody o odstránení závad spätných úprav po budovaní 
kanalizácie v mestských častiach Párovské Háje a Kynek. Na tomto stretnutí bolo 
dohodnuté, že sa uskutoční ďalšie stretnutie, kde bude spísaný záznam o ďalšom postupe 
odstraňovania závad zistených po kolaudácii stavby. Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa 
sa tak nestalo, žiadame Vás o zvolanie rokovania, na ktorom by sa okrem zainteresovaných 
zúčastnil aj zástupca VMČ č. 5. 
 
 
 
 

 
 
 
 

       Ing. Miroslav Mikulášik 
      predseda VMČ č. 5 

                                                            Nitra – Kynek,  Mlynárce, Diely  
        a Párovské Háje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

VMČ č. 5 Nitra – Kynek, Mlynárce, Diely a Párovské Háje 
 
 
 
 
Liečebno-výchovné sanatórium 
Pri kaštieli 102/1 
949 01  Nitra 
 
 
       

Vaša značka   Naše číslo     Nitra 
    VMČ/32/2014     11.09.2014 
 

 
 
Vec: 
Opílenie stromov v areáli Liečebno-výchovného sanatória Kynek 
 
 
 Na základe písomnej informácie Okresného úradu – odboru školstva o navýšení 
finančných prostriedkov na vykonanie opílenia stromov Vás žiadame o opílenie konárov 
stromov, ktoré zasahujú z Vášho areálu na ulice Hájska, Ovocinárska a na futbalový štadión. 
Zároveň Vás žiadame o písomnú informáciu. 

 
 
 
 
 
 

       Ing. Miroslav Mikulášik 
      predseda VMČ č. 5 

                                                            Nitra – Kynek,  Mlynárce, Diely  
        a Párovské Háje 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


