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                  Z á p i s n i c a 

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

konaného dňa 04.11.2015  v KD Mlynárce 

 

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

 
Zasadnutie otvoril a členov VMČ privítal predseda VMČ Ing. Milan Burda. Zúčastnili sa ho  7 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 5 požaduje 
od vedenia mesta (Ing.Nemky a spol.), aby bolo zorganizované pracovné  stretnutie v teréne, kde 
budú prizvaní aj zástupcovia VMČ, zhotovitelia stavby a správca miestnych komunikácií MsS 
s cieľom  skontrolovať stav opráv i dôvody prípadne neuznaných reklamácií. 

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

 podľa posledných informácií sa za vyčlenené finančné prostriedky zrealizuje stavba kanalizácie ul. 
Ulička, schodisko na ul. Murániho a kanalizačná prípojka ku KD Kynek. Kanalizačná prípojka ku 
KD Párovské Háje je už nad rámec finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. 

Oprava výtlkov miestnych komunikácií (MK) 

 Žiadame opraviť ešte pred zimnou údržbou pneumotryskom ul. Hájska – gestoruje p. M.Mikulášik.  
- zo strany Mestských služieb bolo prisľúbené, že do 06.11.2015 požiadavku zabezpečia. 

Riešenie protihlukovej  bariéry na Kyneku- severný obchvat R1A 

 Podľa ostatnej informácie NDS, Bratislava z 21.9.2015  vzhľadom na aktuálny stupeň prípravy, 
lehoty procesu verejného obstarávania na ďalšie stupne PD, a tiež s ohľadom na možné finančné 
prostriedky nie je možné zaradiť predmetnú investíciu do plánu na rok 2016, ale až na 1.polrok 
2018 (štúdia je už prerokovaná a odsúhlasená). VMČ 5 nie je spokojné so stanoviskom NDS, 
listom sme požiadali o kompromisný návrh, a to zaradenie do investičného plán NDS aspoň na 
rok 2017. 

- odpoveď sme do termínu zasadnutia nedostali. 
Poškodzovanie novej fasády na KD Párovské Háje ďatľami 

 Službyt Nitra s.r.o. mal objednať u dodávateľskej firmy špeciálne siete. V Službyte Nitra 
zabezpečuje Ing.Janeček, ktorý najprv objednal stavebné práce- vyspravenie dier po ďatloch na 
fasáde o dodávateľa stavby- firmy PP Invest. Následne Službyt Nitra objedná siete. 

Osadenie WC na cintoríne  Mlynárce   

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

 Bude realizované v 4.Q.2015. Ďalšia výmena na poste riaditeľa MsS má negatívny vplyv na 
realizáciou našich požiadaviek. – úloha splnená, priestor kruhu vyplnený kameňom(okruhliakmi). 
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K bodu 2 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov  

- Požiadavka p.V.Procházku (ŤZP) z Viničiek o zabezpečenie bezbariérového nájazdu - 10.9. 
na MZ bola odovzdaná riaditeľovi MsS. Ten úlohu nesplnil, presunul na MsS.  

- odpoveď IVaR (Ing.Oslej zo dňa 22.10.2015- na preklenutie výškového rozdielu je potrebné  
vybudovať rampu, ktorá bude napojená na koniec dolného chodníka pozdĺž parkoviska. 
V prvom rade je potrebné spracovať PD na túto akciu, preto zaraďujú do návrhu rozpočtu na 
rok 2016 vypracovanie PD v predpokladanej cene 300€ 

 Požiadavka obyvateľov ul. Na Hôrke 35 o inštaláciu kamery MsP na monitorovanie priestoru okolia 
kotolne, kde sa vo večerných hodinách združujú rôzne živly, ako aj narkomani a dealeri drog.  
Uvedené  rieši  predseda VMČ s náčelníkom MsP. Podľa vyjadrenia MsP č.123826/2015 zo dňa 
5.10.2015 nepatrí ul.Na Hôrke v roku 2015 k najhorším, pokiaľ ide o rušenie verejného poriadku 
i drogovú trestnú činnosť, ale sú tu priemerné ukazovatele. MsP urobila prieskum medzi 
obyvateľmi dotknutých vchodov BD a nejaké sťažnosti u nich nezaznamenala. Je to v rozpore so 
zápisnicou zo schôdze obyvateľov BD Na Hôrke 29-35, ktorej sa 19.10.2015 zúčastnilo 17 
majiteľov bytov. Tí požadovali aj vybudovanie 2-3m betónového plota pri kotolni, čo náčelník MsP 
nepovažuje za účelné. Priestor je čiastočne monitorovaný kamerou pri BD Na Hôrke pri detskom 
ihrisku, hliadky MsP tam v ostatnej dobe nezaznamenali pohyb drogovo závislých. 

 VMČ/74/2015 – Odbor komunálnych činností a životného prostredia – Návrh dodatku č. 6 

k VZN č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty vo veci zákazu požívania 
alkoholických nápojov na verejnosti. Spracováva poslanec D.Hecht.  
VMČ sa k veci vyjadrilo na predchádzajúcom zasadnutí   
- návrh VZN bude schvaľovaný na zasadnutí VMČ 26.novembra. 

 VMČ/75/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – výmena pevných stĺpikov na chodníku 

ul. Na Hôrke 1 za sklápacie   
- po stretnutí predsedu s  Ing. Pánskym sa dohodlo riešenie, že výmenu 2 stĺpikov za sklápacie  

zabezpečia MsS a medzi chodníkmi by sa mal zrealizovať betónový spomaľovač, nacenený 
p.Hozlárom na 2500 €, čo považujeme za nadsadenú cenu.  

 VMČ/84/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť k predĺženiu vyhradenia 

parkovacieho miesta pre ZŤP, Juraj Pinkava, Viničky 23, Nitra 
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺžiť platnosť vyhradenia parkovacieho miesta pre 
žiadateľa. 

 VMČ/85/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť k predĺženiu vyhradenia 

parkovacieho miesta pre ZŤP, Peter Leckéš, Viničky 27, Nitra 
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺžiť platnosť vyhradenia parkovacieho miesta pre 
žiadateľa. 
 

K bodu 3-Informácie 

 Debarierizácia chodníkov na ul. Dunajská –požiadavka obyvateľky Dunajskej ulice doručená na 
MsS, odtiaľ odstúpená na odbor inv. výstavby MsU Nitra. Ing.Oslej uviedol v liste OVaR 
16478/15/2 z 22.9.2015, že  predpokladaný náklad na debarierizáciu chodníka Dunajská  bude 
2000€ .   
- VMČ 5 zaradil do požiadaviek v návrhu rozpočtu mesta na rok 2016. 

 Slovenská pošta – nová pobočka na Dieloch – od 1.9.2015 prevzal iný odbor Sl.pošty agendu 
retailu, teda  okrem iného i otvárania nových pobočiek Sl. pošty. Predseda VMČ urgoval za ostatný 
mesiac 6-krát, Zatiaľ VMČ 5 žiadnu informáciu k veci  nedostal. Úloha trvá, v sledovaní.. 

 

 VMČ/76/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva –  
 zákaz parkovania áut na sídlisku Diely pre vozidlá do 3,5t dlhšie ako 5,0m 
Na MZ zo dňa 11. júna 2015 bol predložený materiál „Koncepčný a ideový návrh – parkovanie 
v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermán, Chrenová“. MZ uvedenú správu zobralo na 
vedomie a uznesením č. 174/2015 – MZ,  uložilo prednostovi MsÚ a Útvaru hlavného architekta 
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pripraviť podmienky obchodnej verejnej súťaže za podmienok uvedených v uznesení. Na 
súťažných podmienkach pracuje p. prednosta.  
- materiál k OVS bol vypracovaný a predložený do MZ, no Mestským zastupiteľstvom na 

októbrovom zasadnutí bol vrátený na dopracovanie. 

 osadenie dopravného značenia zakazujúceho prejazd nákladných vozidiel nad 3,5t cez ul. 
Jarabinová od Dielov  

Po opätovnom trvaní na našej požiadavke Krajský dopravný inšpektorát dal súhlas k osadeniu 
dopravného značenia a MsS boli požiadané o zabezpečenie osadenia značenia.Ku dňu 
zasadnutia VMČ 5 ešte dopravné značenie nebolo  na danej ulici osadené.  Dosledovať plnenie. 

 MsS – oprava parkoviska na ul. Hájska (oproti kostolu Kynek) – cieľom opravy bolo a je  

zabránenie zatekania dažďovej vody na pozemok Ing. Zajaca . Nakoľko sa MsS nedohodli na 
jednoduchom riešení s Ing. Zajacom, preverí možnosť riešenia Ing. Mikulášik a M.Čery. 

- uvedené je stále v riešení. Po osobnej konzultácii s Ing. Mikulášikom odmietol p.Zajac navrhnuté 
najjednoduchšie riešenie, Dôvodom je že by musel zdvihnúť bránu , čo odmietol. Bol vyzvaný 
MsÚ, aby predložil dokumentáciu k povoleniu vjazdu, no zatiaľ tak neurobil.  

 
Ad 4 – Rôzne 

 otvorená jama ul. Nová osada 
                 Za uvedený stav je zodpovedná spoločnosť INFRA-STAV, spol. s r.o., Nitra. Podľa ich      
                 vyjadrenia je prekážkou v napojení plynovodu ostrým prepojom nesúhlas SPP s realizáciou  
                 prepojenia. VMČ žiada o písomnú informáciu o doriešení od Infra-Stavu.. 

 vyznačiť – obnoviť VDZ na ul. Pražská pred cintorínom v Mlynárciach- nesplnené. 

 zaradiť do rozpočtu na rok 2016 sumu 5 tis € na opravu zvoničky v Mlynárciach- 
dodatočne zaradené do požiadaviek VMČ 5 a zaslané Ing.Oslejovi (po termíne 28.10.) 

 požiadavka p.Čeryho na vypílenie, teda výrub stromov na úrovni jeho RD Ovocinárska 23-
25-27 na okraji areálu  Liečebno-výchovného sanatória Kynek. Predseda VMČ zaslal 
listom požiadavku riaditeľovi ZŠ pri LV sanatóriu, kópiu na odbor školstva OU Nitra, 
Ing.Galabovi.  Dosledovať ! 

 repasovať tabule VMČ na Kyneku (3ks) – umyť sklá a natrieť, vymeniť polystyrén za tvrdší, 
starý sa trúsi- úloha trvá. 

 opraviť sieť na multifunkčnom ihrisku Párovské Háje – úloha trvá. 

 doplniť zábradlie na vnútorné drevené schodíky v KD Párovské Háje ( výstup na pódium) 
a sfunkčniť elektrické zásuvky v miestnosti , v ktorej zasadá VMČ . Úloha trvá. 

 opraviť pletivo na starom asfaltovom ihrisku Diely – Úloha trvá. Pôjde o investíciu cez 

Službyt Nitra. Sledovať!   

 VMČ 5 dosleduje realizáciu požiadaviek p.A.Bučku z ul. Na Hôrke (čistenie DI Na Hôrke, 
cyklobus do parku na Sihoti cez pracovné dni, dokončenie úpravy stojiska kontajnerov Na 
Hôrke 1). Úloha trvá. 

 VMČ 5 dosleduje požiadavky p.Račeka a spol. , Zvolenská ul.- súvislá oprava chodníka 
Zvolenská párne č.( zaradená do návrhu rozpočtu na rok 2016 ako priorita č.1.), opílenie 
stromov na Zvolenskej ul. párne č.- MsS zrealizujú  až na jar 2016, inštalácia 
polozapustených kontajnerov  v lokalite Zvolenská 12-14-rieši OKČaŽP MsU, uvedená 
požiadavka bola zo strany Msú postúpená na Nitrianske komunálne služby k riešeniu, 
opraviť prepadnutú vozovku  a kanalizačnú vpusť- MsS  informovali, že zobrali na vedomie 
túto požiadavku , zrealizujú podľa možností (nestanovili harmonogram prác) . Úloha trvá. 
Sledovať ! 

 Obnova VDZ na ul. Zvolenská, Murániho, Kmeťova nepárne č. ( na parkovisku pri BD) - 
beží proces verejného obstarávateľa na dodávku tejto služby. 

 Nová bránka pre peších na nový cintorín Mlynárce zo strany Kmeťovej ulice- MsS 
požadujú súhlas odboru IaR, MsU.  
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 Podľa info p.Stančíka zo 7.10.2015 MsÚ pripravuje odchyt holubov okrem CMZ aj na 
sídliskách Klokokočina, Diely a Chrenová, ktorý bude vykonávaný v mesiacoch november 
– december 2015. Týmto odchytom sa však stav holubov iba zredukuje, ale nezlikviduje. 

 chodník na ul. Bolečkova bol aktivačnými pracovníkmi vyčistený v 42. týždni, ale podľa 
našich zistený iba v  jednej polovici. Žiadame dokončiť čistenie – kontak. osoba p. Klačko 

 VMČ požaduje majetkové vysporiadanie C KN parcely č.271/31, resp. E KN parcely 357 v  
k.ú. Kynek pod komunikáciou ul. Pod Hájom v MČ Kynek od SPF do majetku mesta, za 
účelom jej budúceho využívania ako prístupovej cesty k budovaniu bytových domov 
„Rezidencia pri kaštieli“, resp domov v  tejto lokalite  a zároveň zaradenie finančných 
prostriedkov OIVaR na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR)na 
komunikáciu 

 oprava praskliny - výtlku na prístupovej komunikácii na parkovisko pod Murániho ul.34-36 
Úloha splnená 

 odstavená zelená dodávka na parkovisku Viničky s EVČ- vec momentálne rieši Odbor 
cestnej dopravy a poz.komunikácií OÚ Nitra (odobratie EVČ  a následne bude vozidlo 
posudzované ako vrak a začatý proces jeho odstránenia) 

 podľa Ing.Mikulášika na ul.Potočná/Hájska/Ovocinárska pokračuje v pravdepodobne 
nelegálnom „podnikaní“ bez živnostenského oprávnenia majiteľ RD, ktorý údajne opravuje 
vozy len pre svojich známych bez faktúr, preto VMČ 5 dáva podnet MsP k prevereniu tejto 
situácie. 

 oplotenie pri firme Möbelix v Mlynárciach - ako bariéra proti hluku a prachu nebola 
bohužiaľ uvedená ako povinnosť stavebníka v stavebnom povolení. 

 K podnetu p.Horvátovej, Murániho 20, sa vyjadril Ing.Gavalovič ml. z MsS-ďalšia kosba sa 
do konca roka neuskutoční. K úprave terénu, resp. výsevu trávnika za zadným vchodom 
BD Murániho 20 sa zatiaľ MsS, Ing.Vencelová , nevyjadrili. Inštaláciu malej smetnej  
nádoby na psie exkrementy Murániho 20, a tiež malej nádoby na zastávke autobusu 
Murániho /Kmeťova.rieši Ing.Jakubčin OKČ aŽP MsU . 

 Požiadavka obyvateľov BD Kmeťova 12-14-16 na zokruhovanie parkoviska(druhý výjazd 
na MK Kmeťova) - 23.10.2015 zaslal Ing.Oslej OIVaR informáciu, že PD bude stáť cca 
700 €, ktoré zaraďujú do návrhu rozpočtu na rok 2016. 

 výrub brezy oproti vchodu Zvolenská 15 (požiadavka p.Lava)-Ing.Štrba MsU súhlasí, 
povolenie na výrub dá spolu s ďalším hromadným rozhodnutím v danej lokalite 

 v mestskej časti Kynek v priestoroch TJ Slovan Kynek sa 01.12.2015 o 17,00h uskutoční 
stretnutie s občanmi 

 v mestskej časti Mlynárce sa 05.12.2015 o 15,00h bude konať akcia Mikuláš 2015 
 

Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom referátu organizačného odb.služieb 
MsÚ : 
Investičné odd. 

 zaradiť do rozpočtu na rok 2016 sumu 5 tis € na opravu zvoničky v Mlynárciach 

 žiadame o vyčíslenie nákladov, ktoré by boli potrebné na predĺženie plánovaného chodníka 
z Klokočiny k obytnej skupiny Prameň  až po Lukov Dvor 

 zaradiť do rozpočtu na rok 2016 sumu 2 500€ na realizáciu betonového spomaľovača na ul. 
Na Hôrke1-2 

 žiadame o vyjadrenie (súhlas) k zriadeniu novej bránky pre peších na nový cintorín Mlynárce 
zo strany Kmeťovej ulice - MsS požadujú tento súhlas, aby uvedenú bránku trealizovali 

 MsS 

 vyznačiť – obnoviť VDZ na ul. Pražská pred cintorínom v Mlynárciach 

 zameniť 2 pevné oceľové stĺpiky Na Hôrke 1 za sklápacie, ďalšie dva ďalej smerom ku 
vchodu Na Hôrke 3 ako prebytočné odstrániť. 

 opraviť výtlky na komunikáciách v MČ Mlynárce a Kynek – ešte pred zimou – MsS 
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 opraviť výtlky ul. Jarabinová ( prepojovacia MK  medzi ul. Rýnska a ul. Šúdolská) 

 žiadame zabezpečiť sľubovanú výsadbu 20 ks okrasných kríkov na novom cintorín Mlynárce 

 žiadame o výrub slivky a orezanie kríkov na ul. Tokajská 2 do konca roka 2015, na ktorý bol 
zo strany MsÚ už daný súhlas 

vedúca kancelárie prednostu MsÚ 

 repasovať tabule VMČ na Kyneku (3ks) – umyť sklá a natrieť, vymeniť polystyrén za tvrdší .  
zástupca primátora Ing. Martin Nemky 

 Žiadame, aby bolo zorganizované stretnutie priamo v teréne, na ktoré budú prizvaní aj 
zástupcovia VMČ, zhotoviteľa stavby a správcu miestnych komunikácií. Účelom by malo byť 
stanovenie rozsahu a termínu realizácie opráv, ktoré sa zrealizujú v rámci odstránenia závad 
v záručnej dobe. 

Odbor komunálnych činností a ŽP 

 odstrániť čierne skládky na ul. Jarabinová a osadiť tabuľu „Zákaz sypania smetí“ 

 doplniť VO na zákrute ul. Viničky, medzi ul. Kmeťova a ul. Kamenecká 

 dokončiť čistenie chodníka ul. Bolečkova (chodník bol aktivačnými pracovníkmi vyčistený 
v 42. týždni, ale podľa našich zistení iba v  polovici – kontak. osoba p. Klačko) 

 informovať o riešení stojiska kontajnerov na Hôrke 1 

 informovať VMČ o možnosti zavedenia autobusového spoja-cyklobusu  na štadión aj 
v pracovných dňoch 

Službyt Nitra 

 opraviť sieť na multifunkčnom ihrisku Párovské Háje  

 doplniť zábradlie na vnútorné drevené schodíky v KD Párovské Háje ( výstup na pódium) 
a sfunkčniť elektrické zásuvky v miestnosti , v ktorej zasadá VMČ  

 opraviť pletivo na starom asfaltovom ihrisku Diely   

 objednať siete proti ďatľom pre KD Párovské Háje  
 
Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční dňa 02.12.2015 o 15,30 hod. 

 
 
 
 
 
 
Nitra, dňa 06.11.2015 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
 

 
                                         Ing. Milan Burda 

                                                                                            predseda VMČ 5 Nitra- 
        Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


