
 

          Z á p i s n i c a 
 

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

21.01.2015 konaného v KD Mlynárce. 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Návrh na doplnenie VMČ č. 5 z radov občanov ( návrh na zvolenie členov výboru z radov 

obyvateľov mestskej časti podávajú príslušní poslanci) 
2. Kontrola uznesení predchádzajúceho zasadnutia VMČ 
3. Prerokovanie došlej pošty 
4. Prerokovanie požiadaviek, podnetov občanov, resp. organizácií 
5. Rôzne – schválenie plánu zasadnutí VMČ, aktualizácia investičných a iných požiadaviek 

VMČ č.5, plán akcií a podujatí organizovaných VMČ č.5, iné 
 
Zasadnutie otvoril a členov VMČ privítal predseda VMČ Ing. Milan Burda. 
Zasadnutia sa zúčastnili 3 členovia (priložená prezenčná listina), takže VMČ bol 
uznášaniaschopný. 
 

K bodu 1-  Návrh na členov VMČ z radov občanov 
Za členov VMČ z radov občanov boli navrhnutí – Marián Čery (MČ Kynek), Soňa Petríková 
(MČ Mlynárce), Eva Pupíková (MČ Párovské Háje). Ostatní členovia budú doplnení 
dodatočne. Celkový počet členov z radov občanov bude päť. 
 
 

K bodu 2 - Kontrola pripomienok a podnetov z predchádzajúceho zasadnutia  
- 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. 
 

- 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. 
 

- 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 opätovne zaslané správcovi komunikácií – Mestské 
služby, aj organizácii Nitrianska investičná, s.r.o.. 
 
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,  údajne suché stromy , jeden údajne  zasiahnutý bleskom, ktoré vraj 
ohrozujú jej majetok. Ide o stromy v  sanatóriu LVS v tesnom susedstve s jej záhradou. 
Podnet odstúpený riaditeľovi LVS, Mgr.Ľ.Kulichovi písomne dňa 16.1.2015. Bude riešené 
spoločne s ul.Hájska. 
  
- 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, či to bolo zaradené na rok 2015  
 
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 í samotný  
rodinný dom.  
Bolo zaradené do návrhu rozpočtu na rok 2015.  
 
Predsedu VMČ č, 5 navštívila obyvateľka mestskej časti Mlynárce p. Dekýšová so 
sťažnosťou na novovybudovaný chodník vedľa Štúrovej ulice v úseku Bolečkova/ Telqártska. 
Z dôvodu nevhodného spádovania voda z chodníka steká do jej záhrady a  na základy jej 
rodinného domu.  
VMČ 5 bude iniciovať riešenie na MsÚ ,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. Výrazny pokles chodníka nezaznamenal. V skutočnosti ide o výtlk pri BD 
Murániho 16. 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.  
 
- otočka autobusov na Jarabinovej ulici a zavedenie MHD na ul. Ovocinárska  
Ing. Burda sa  za účelom riešenia mal stretnúť 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, po čase 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. 
 

K bodu 3 - Prerokovanie došlej pošty 

VMČ - 1/2015 – Liečebno-výchovné sanatórium Nitra, Kynek - Žiadosť o výrub stromov, 

na podnet p. Šupkovej 

Žiadosť adresovaná riaditeľovi sanatória, na vedomie zaslaná na OÚ Nitra a p. Šupkovej-viď. 
bod 32/2014. 
 
VMČ - 2/2015 – Eva Kohútová, Párovské Háje – sťažnosť ohľadne neupravených 
komunikácií v Párovských Hájoch v zimnom období 
Vec bola ihneď mailom postúpená správcovi komunikácií - Mestské služby, riaditeľovi Ing. 
Chrenkovi. Ďalej rieši predseda VMČ Ing. Burda.Potrebné preposlať znova na MsU 
Ing.jančekovi,nakoľko súčasný riaditeľ čerpá dovolenku a údajne odchádza na dôchodok. 
 
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. 
 

K bodu 4 - Prerokovanie požiadaviek, podnetov občanov, resp. organizácií- viď. 
bod 3) , a taktiež: 
 

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

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

Rieši predseda VMČ Ing. Burda spolu s prednostom úradu JUDr.Kršiakom. Ten požiadavku 
VMČ 5 nepredloží na najbližšie 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. 

 MČ DIELY 
-Vodorovné dopravné značenie Kmeťova 1-7, celá ulica Na Hôrke, prechod pre  
chodcov pred ZŠ Na Hôrke, vordorovné značenie-priechod pre chodcov pri starom cintoríne 
Mlynárce. Opakujúce sa požiadavky z minulosti, preveríme stav (ne)riešenia na   MsS. 
-Kruhový objazd Na Hôrke, Kmeťova – dokončiť stavebne okružnú križovatku –vybetónovať 
stredový kruh. 



 

K bodu 5 - Rôzne 
Výbor odsúhlasil  Plán zasadnutí VMČ nasledovne: 
11.02.2015 – Párovské Háje, 17,00h 
04.03.2015 – Diely, 17,00h 
01.04.2015 – Kynek, 17,00h 
06.05.2015 – Mlynárce, 17,00h 
03.06.2015 – Párovské Háje, 17,00h 
 
Plán akcií a podujatí organizovaných VMČ 5(je možné ho ďalej doplniť): 
Február – fašiangy, Mlynárce  14.2.- sobota 
Máj – Deň matiek, Mlynárce, Párovské Háje 
29.5. evtl.30.5.2015 – MDD Diely  
Jún – Guláš CUP na Kyneku 
Júl –Posedenie pri pivku, Diely 
September  - Burčiakové slávnosti, Diely –(upresní sa) 
Október – Deň úcty k starším, Diely, Mlynárce, Párovské Háje 
December – Mikuláš -Párovské Háje, Mlynárce   +   Predvianočné posedenie  s občanmi, na 
Kyneku 
Poslancom bol rozdaný materiál z 15.1.2015 , ktorý pripravil odbor ekonomiky a rozpočtu 
MsÚ – rozpis finančných prostriedkov pre jednotlivé VMČ:pre náš VMČ 5 je schválených 300 
EUR na organizačné výdavky a 1233 EUR na posedenia s občanmi. Členovia VMČ sa zhodli 
na rozdelení tejto sumy v rovnakom podiele pre každú MČ, teda po 308,25 EUR. 
 
Investičné požiadavky VMČ 5 na rok 2015: 
Členom VMČ bol rozdaný súhrnný materiál investičných požiadaviek na rok 2015, ktoré boli 
odovzdané na MsÚ k 30.9.2014. Bolo potrebné , aby si zástupcovia MČ stanovili priority, 
nakoľko súhrnná hodnota požiadaviek 272 500 EUR určite presiahne možnosti mestského 
rozpočtu r.2015.Ďalej im bol rozdaný materiál OVaR – súhrn presunov investičných akcií , 
ktoré mali byť zrealizované v roku 2014 a neboli. V zozname sú podľa názoru predsedu 
uvedené aj akcie, ktoré boli realizačne i  finančne ukončené v minulom roku. Tento zoznam 
považujeme za nepresný. Potrebné preveriť na OVaR. 
 
Iné 
Občania MČ MLYNÁRCE požadujú: 

1. výmenu okien na KD ul. Chotárna /(Službyt Nitra) 
2. výsadbu kríkov a osadenie prvkov malej architektúry (lavičky) na cintoríne Mlynárce  

 ( MsS),  a tiež osadiť chemické WC na cintoríne Mlynárce a Kynek  
3. vybudovať dažďovú vpusť na križovatke ul. Remeselnícka x Fraňa Kráľa (MsS) 

 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční dňa 11.02.2015 o17,00h v KD Párovské Háje  

 
Nitra,dňa 24.01.2015 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
 
 
 
 
 
 

 
                                         Ing. Milan Burda 

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

 
 
 
 
 


