
 

                  Z á p i s n i c a 

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

konaného dňa 16.9.2015  Na Hôrke 30A, Diely 

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

 
Zasadnutie otvoril a členov VMČ privítal predseda VMČ Ing. Milan Burda. Zúčastnili sa ho  5 členovia  
(priložená prezenčná listina), VMČ bol uznášaniaschopný. 
 

K bodu 1 : Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
  
Kanalizácia MČ Kynek a Párovské Háje - odstránenie závad spätných úprav MK po dobudovaní 
kanalizácie  

 ZsVS uplatnil reklamáciu voči 2 dodávateľom stavby- ostáva dosledovať plnenie ! 

 
VMČ/39/2013 – Službyt Nitra, resp. OIVaR Kanalizačné prípojky KD Kynek a KD P.Háje 

 Budú zrealizované do konca tohto roka (podľa info Ing.Hozlára z 3.9.2015 beží proces verejného 
obstarávania-dosledovať !) 

 
Oprava výtlkov miestnych komunikácií (MK) 

 MsS predložili predsedom VMČ na porade s primátorom dňa 3.9.2015  zoznam zmapovaných 
výtlkov MK a ďalší zoznam opravených výtlkov.Tieto zoznamy boli odovzdané všetkým prítomným 
členom VMČ.  P.Mikulášik upozornil, že v MČ Kynek nebol opravený za ostatné mesiace žiaden 
výtlk, požadoval, aby boli neodkladne opravené tie výtlky, ktoré nesúvisia s dobudovaním 
kanalizácie(tie sú predmetom reklamácie voči dodávateľom stavby). Rovnaká situácia je v MČ 
Mlynárce. P.Klačko upozornill, že napr. výtlky na ul. Bolečkova boli opravené nekvalitne.  

 
P. Dekýšová- odvodnenie chodníka pozdĺž Štúrovej ulice v úseku Bolečkova/ Telgártska 
v Mlynárciach, dtto Pavel Moravčík, Štúrova ul., Mlynárce 

 Zaradené do požiadaviek návrhu rozpočtu na rok 2016.   
 
Riešenie protihlukovej  bariéry na Kyneku-severný obchvat R1A 

 Ing.Mikulášik informoval o aktuálnom vývoji vecí, podľa zrealizovaných meraní boli prekročené 
prípustné hladiny hluku. VMČ zaslal list NDS s požiadavkou zaradiť túto  akciu do investičného 
plánu NDS na rok 2016, nie až v r.2018. Čaká sa na odpoveď NDS. 

 
VMČ - 24/2015 – Ing.arch Jozef Chlapečka  - schodisko pred Murániho 22 

 Ide proces verejného obstarávania (VO) na dodávateľa stavby. 
 

Poškodzovanie novej fasády na KD Párovské Háje ďatľami 

 Podľa informácie  riaditeľa Službytu Nitra špecializovaná firma Climb Mont Group Slovakia , s.r.o., 
zaslala ponuku na inštaláciu sietí (nie makiet dravcov), po dohode s VMČ Službyt Nitra tieto práce 
objednáva. 

 
Projekt sadových úprav vrátane drobnej architektúry – nový cintorín Mlynárce 

 Ing.Lančarič z MsÚ  dodal projekt vrátane rozpočtu v hodnote 17.300 €. Zaradené do 
požiadaviek VMČ 5 na rok 2016.  

 
 



 
Kontrola dodržiavania dopravného značenia zakazujúceho prejazd nákladných vozidiel z ul. 
Trnavská na Kynek - MsP 

 Člen VMČ p. Čery sa mal spojiť s MsP,obvod Klokočina a dohodnúť sa na konkrétnych 
obhliadkach, resp. kontrolách s príslušníkmi MsP. Úloha trvá. 

 
Budova sušiarne na Lukovom Dvore 

 Vec je v riešení na Okresnej prokuratúre Nitra. 
 

Využitie CO krytu Považská 3,5,7   

 Zaradené do investičných  požiadaviek VMČ v návrhu rozpočtu na rok 2016. 
Osadenie WC na cintoríne  Mlynárce   

 VMČ  trvá na umiestnení chemického WC aj na cintoríne Mlynárce. 
Dokončenie okružnej križovatky Kmeťova/Na Hôrke/Partizánska 

 Bude realizované v 4.Q.2015. 
Oprava fasády KD Mlynárce, odizolovať základy – havarijný stav 

 V riešení so Službytom Nitra. 
 
K bodu 2 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov  

 Rokovania VMČ 5 sa zúčastnil p.Jaroslav Duška z ul.Na Hôrke nep.č. Predniesol viacero 
požiadaviek občanov Na Hôrke 1-15: 

 Opraviť chodník na Hôrke 1-15 (bubliny, preliačiny, obrubníky atd.) 

 Odstrániť zábranové oceľové stĺpiky (evtl. zameniť 2 stredné za sklápacie), aby bol umožnený 
prejazd obslužných vozidiel (nakladanie, vykladanie tovaru, resp. materiálu do vchodov), sanitiek 
a hasičských vozov, odstrániť stĺpiky  pri vchode 1 smerom ku vchodu 3, ktoré sú nadbytočné. 

 Zabezpečiť zimnú údržbu na ul.A.Točíka, na ktorej parkuje viacero obyvateľov ul. Na Hôrke 

 Vyhradiť parkovanie za BD Na Hôrke 1-15 len pre majiteľov bytov v tomto BD- 
-predseda VMČ navrhol, aby si dotknutí obyvatelia podali žiadosť na MsÚ o osadenie dopravnej 
značky umožňujúcej parkovanie len pre obyvateľov BD  podobne , ako je to riešené v Starom 
meste Za Ferenitkou vo vnútroblokoch (osadenie rampy je nákladné riešenie).  

 Zaburinené pozemky p.R.Lieskovského  Na Hôrke/A.Točíka, ul.Kmeťova apod. Občania 
žiadajú zjednanie nápravy. Predseda VMČ informoval , že p.R.Lieskovský dlhodobo ignoruje 
požiadavky mesta na kosenie s argumentom, že mesto Nitra mu bráni v realizácii jeho 
investičných zámerov v meste (na Klokočine atd.). Rokovania VMČ sa zúčastnil aj viceprimátor 
Nemky. Bolo dohodnuté, že poslanci  pripravia na najbližšie zasadnutie MZ návrh VZN(tak ako 
majú iné mestá a obce v SR)  o údržbe pozemkov, ich kosení, sankciách a pod. 

   Nespokojnosť s údržbou verejnej zelene a prácou firmy BONEZ  
    Firma BONEZ nevykonáva svoju prácu kvalitne, niektoré menšie plochy pri BD nie sú kosené.       
    Ing.Nemky informoval, že v opakovanej elektronickej súťaži na údržbu zelene na Dieloch sa  
    okrem firmy BONEŹ nezúčastnila žiadna iná firma  na protest proti udeleniu pokút zo strany MsS  
    za nekvalitné kosenie. Preto tieto práce na Dieloch naďalej vykonáva firma BONEZ. 

  Opiľovanie stromov a kríkov- je požiadavka na systematickú činnosť zo strany MsS, čo si    

 vyžaduje ,aby zastupiteľstvo schválilo dodatočné prostriedky pre MsS na tieto práce(cca 100  
  tis.€). 

 Sťažnosť občanov na rušenie nočného kľudu opilcami a narkomanmi- požadujú častejšie 
hliadky MsP 

  Predseda informoval o opakovanej požiadavke obyvateľov ul. Zvolenská párne č.(p.Raček a spol.)   
 o súvislú opravu chodníka, opravu MK Zvolenská párne č., o opílenie stromov pri BD   
 Zvolenská párne č.(napriek prísľubom MsS sa toto nerealizovalo). Ďalšou požiadavkou je   
 zabezpečenie kontajnerov na odpad, kam chodia sypať smeti cudzí obyvatelia , a tiež obnova  
 vodorovného dopravného značenia (VDZ) - parkovacích čiar. 
16.9. bol predseda VMČ 5 s viceprimátorm Nemkym na tvaromiestnej obhliadke predmetnej ulice  
 a bolo, ako už predtým,  skonštatované, že chodník je vo veľmi zlom stave, hlavne okolo  
 kanalizačných poklopov. Je nutná jeho urýchlená súvislá oprava. Predseda informoval, že táto  



 požiadavka je zaradená do plánu na rok 2016 ako priorita č.1 (pôvodne bola v pláne na rok 2015).  
MK bude opravená lokálne na 2 kritických miestach - úloha pre MsS. Na Zvolenskej ulici budú 
inštalované nové polozapustené kontajnery, čím by mal byť vyriešený zmienený problém s 
odpadmi. Opílenie stromov pri BD, ktoré zväčša vysadili obyvatelia sami, je úlohou MsS- 
dosledovať.  VDZ- tiež riešené na porade primátora dňa 3.9. Dohodnuté, že na zasadnutí MZ 
v októbri bude predložený materiál- navýšenie transferu pre MsS  na tieto práce o ca 100-120 tis. 
€. PS: Požiadavky obyvateľov ul.Zvolenská boli prerokované aj na stretnutí s p.Račekom 
a p.Burákovou u primátora dňa 18.9.2015, bol dohodnutý postup prác v tomto, resp. nasledujúcom 
roku podľa finančných možností rozpočtu mesta.. 

Požiadavka obyvateľov Remeselníckej ul, Mlynárce (Mgr.Darina Dudová a spol) o inštaláciu 
lámp na stĺpoch VO  

 V súčasnosti sú len na každom druhom stĺpe, z dôvodu bezpečnosti obyvateľov i majetku požadujú 
osvetlenie na každom stĺpe. Požiadavka už bola doručená na MsU, odbor komunálnych činností. 
Dosledovať splnenie požiadavky! 

Požiadavka p.V.Procházku (ŤZP) z Viničiek o zabezpečenie bezbariérového nájazdu 

 10.9. na MZ bola odovzdaná riaditeľovi MsS, ktorý prisľúbil skorú realizáciu terénnou úpravou a 
osadením betónových platní. Dosledovať! 

Obyvatelia ul.Kmeťova 12 sa obrátili na predsedu VMČ s viacerými požiadavkami- zokruhovať 
parkovisku kvôli výjazdu osobných vozidiel, ako aj smetiarskych vozov, opraviť prepadnutú 
vozovku pred vchodom č.10-12, ale i napr. odkúpiť susedný pozemok od p.Lieskovského pre 
rozšírenie parkovacích plôch. 
 
K bodu 3-Informácie 

 Predseda VMČ odovzdal prítomným členom VMČ písomné  materiály k bodom, ktoré boli 
prerokované na porade predsedov VMČ  u primátora na 3.9.2015. K zoznamu realizovaných 
výtlkov mali pripomienky p.Mikulášik a p.Klačko(viď. hore).  

 Členovia VMČ dostali taktiež materiál , týkajúci sa pozície inšpektora verejného poriadku. 
V diskusii sa vyslovili viacerí členovia VMČ, hlavne pokiaľ ide o kompetencie týchto inšpektorov 
(právomoc udeľovať či neudeľovať pokuty apod.), k náplni ich činnosti a vôbec k zmysluplnosti 
týchto funkcií v rámci začlenenie do referátu obchodu a služieb odboru komunálnych činností MsÚ 
Nitra. Viceprimátor Nemky vyslovil názor, že by mali byť skôr navýšené stavy tých organizácií 
a útvarov mesta, ktoré zodpovedajú za výkon predmetných činností(napr. monitoring údržby 
verejnej zelene a pod., zimná údržba MK a chodníkov, monitoring čiernych skládok a mnohé iné ). 
VMČ nahlási primátorovi kandidátov na túto funkciu, pričom pre každé VMČ bude vybratý jeden 
bez ohľadu na veľkosť obvodu (spolu 7 za celé mesto).Bol i názor, že by nemalo ísť o inšpektorov 
VP ,ale skôr  inšpektorov verejnej čistoty. 

 Členom VMČ boli odovzdané 2 tabuľky , prvá investičné a iné požiadavky VMČ 5 na rok 2015 do 
rozpočtu (pre porovnanie) a druhá- prvý pracovný návrh investičných požiadaviek výboru na rok 
2016. Členovia VMČ boli vyzvaní ,  aby najneskôr do 28.9. zaslali predsedovi svoje pripomienky k 
zoznamu, resp. doplňujúce návrhy. Požiadavky VMČ musia byť doručené MsÚ najneskôr do 
30.9.2015. 

 Pred zasadnutím VMČ bol všetkým členom VMČ 5 elektronicky doručený plán zimnej údržby, ku 
ktorému sa vyjadrila s pripomienkou zatiaľ len p. Pupíková za P.Háje(s požiadavkou doplniť do 
zoznamu ulíc  Hydinársku ul.). 

 
K bodu 4 – Rôzne 

 Dosledovať požiadavky VMČ 5 zo zasadnutia 25.8.2015 v bode ad 4) Rôzne 

 P.Mikulášik upozornil na otvorenú jamu na ul. Nová osada/Hájska, zrejme ide 
o budovanú  prípojku plynu. Otvorená je najmenej 3 mesiace, bez zmeny. Nutné preveriť, kto je 
zodpovedný za tento tav, vyzvať ho k náprave. 

 Nutné urgovať stanovisko Slovenskej pošty ku zriadeniu pobočky na Dieloch. 

 P.Klačko informoval, že v rámci Dňa úcty k starším sa bude konať posedenie s občanmi Mlynáriec 
3.10.2015 (sobota) od 15,00 hod. a Dielov 10.10.2015 od 15.00 hod. 

 P.Török opätovne navrhoval brigádu ešte túto jeseň na Viničkách za účelom vyčistenia celého 
zaburineného priestoru (ruderálny porast, ktorý MsS nemajú v správe). Ide o veľkú plochu cca 2 
ha, p.Čery i Nemky upozornili , že ide o komplikované územie , úlohu, ktorá je nad sily VMČ. 



 Pokiaľ ide o nekosené pozemky p.Lieskovského, viceprimátor neodporúča, aby mesto, evtl. 
niektorí členovia VMČ na vlastné náklady tieto sami pokosili, ale aby poslanci pripravili VZN 
o údržbe zelene v meste, vrátane súkromných pozemkov, v ktorej budú  sankcie za jej porušenie. 

 P. Török informoval, že nedávno došlo k poškodeniu areálu skateparku vandalmi, navrhol, aby  na 
blízkej oceľovej konštrukcii bol nainštalovaný kamerový systém (ide o nákladnú položku). 
Preveríme možnosti MsP. Lacnejšou alternatívou je umiestnenie fotopasce. 

 Predseda informoval členov VMČ o zostatkoch finančných prostriedkov, určených na posedenia 
s občanmi podľa jednotlivých MČ a o zostatku finančných prostriedkov určených na organizačné 
výlohy  ( z nich budú zakúpené kuchynské riady pre KD Kynek a drobná výbava pre KD Mlynárce).  

 VMČ 5 vyzýva občanov, aby neumiestňovali nadrozmerné odpady (kusy nábytku apod.) ku 
kontajnerom kedykoľvek počas roka, ale aby ich vynášali do pristavených veľkoobjemových 
kontajnerov v stanovených termínoch (tzv. jarné a jesenné upratovanie) ! 

 
Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom referátu organizačného odb.služieb 
MsÚ : 
 
Mestské služby 

 Žiadame o dôslednú kontrolu kosby na Dieloch, napr. ul. Na Hôrke atd.(na MsS zabezpečuje 
p.Vencelová, p.Šterdas a p.Gavalovič ml.) 

 Zabezpečiť zimnú údržbu ul.A.Točíka 

 Opraviť MK Zvolenská v úseku Zvolenská 14 v 2 kritických miestach(prepadnutá vozovka pri 
kanalizačnej vpusti, a tiež v strede ulice)  

 Obnoviť VDZ na ul. Zvolenská, Murániho, Kmeťova nepár. č.- parkovisko, ul.Na Hôrke 

 Opíliť vzrastlé stromy na ul. Zvolenská (párne č.).  

 Vykonať lokálnu opravu prepadnutej  MK Kmeťova 10- 12 ( v čase dažďov sa tu kumulujú mláky 
vody) 

ÚHA, referát dopravy a CH 

 zameniť 2 stredné zábranové stĺpiky na Hôrke 1 za sklápacie, ďalšie smerom k vchodu 3 odstrániť 
ako nadbytočné 

OKČaŽP 

 žiadame o inštaláciu polozapustených kontajnerov na ul.Zvolenská  

 v spolupráci s poslancami vypracovať návrh VZN o údržbe verejnej zelene(kosenie a pod.). 

 zabezpečiť inštaláciu lámp VO na ul.Remeselnícka na každom stĺpe 

 zameniť 2 stredné zábranové stĺpiky na Hôrke 1 za sklápacie, ďalšie smerom k vchodu 3 odstrániť 
ako nadbytočné 

Investičné odd. 

 Zaradiť do investičného plánu na rok 2016 zokruhovanie parkoviska Kmeťova nepárne č.- 
vybudovať výjazd v dolnej časti  ul. Kmeťova (18), a tiež súvislé opravy MK vo VMČ 5 podľa ich 
technického stavu 

Mestská polícia 

 Sťažnosť občanov na časté rušenie nočného kľudu opilcami a narkomanmi- požiadavka na   
       častejšie hliadky MsP na ul. Na Hôrke  

 Z dôvodu nedávneho poškodenia areálu skateparku vandalmi navrhujeme , aby  na blízkej 
oceľovej konštrukcii bol nainštalovaný kamerový systém v rámci rozpočtu MsP ( zrejme až na rok 
2016). 

 
Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční dňa 7.10.2015 o 17,00h v priestoroch KD Mlynárce. 

 
Nitra, dňa 18.9.2015 
Zapísal: Ing. Milan Burda 
 

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


