
Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 08.02.2017  

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

 
Zasadnutie otvoril a členov VMČ privítal predseda VMČ Ing. Milan Burda. Zúčastnili sa ho  
6  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  

Na opravách komunikácií sa začne pracovať v jarných mesiacoch t.r. pri vhodných 
poveternostných podmienkach. 
 

 VMČ/76/2015 – prednosta MsÚ v Nitre - zákaz parkovania  na sídlisku Diely pre vozidlá dlhšie 
ako 5,0m + rezidentské parkovanie na sídliskách 
Na ostatnom zasadnutí komisie, boli prijaté tieto nové závery: 
1. rezident  je fyzická osoba 

–   prihlásená na trvalý pobyt  v meste Nitra podľa § 3 alebo § 4 zákona č. 253/1998 Z. z. o 
hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 253/1998 Z. z.). 
- vlastniaca vodičské oprávnenie vydané poľa príslušných ustanovení zákona č. 8/2009 Z.z. 
o cestnej premávke v znení neskorších zmien a doplnkov, 5. Časť 
- ktorá je držiteľom motorového vozidla podľa  zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení 
neskorších zmien a doplnkov, § 2 ods. 2 písm. c) - držiteľom vozidla osoba zapísaná v osvedčení o 
evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia, alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení 
o evidencii vydanom v cudzine, 

Z diskusie vyplynulo a komisia navrhuje, že rezidentom môže byť aj občan, ktorý má právo 
používať motorové vozidlo právnickej osoby na súkromné účely podľa osobitného predpisu –  
§5, ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmu v znení neskorších zmien a doplnkov.  

2. Bolo dohodnuté, že nebudeme používať výraz abonent, t.j. ten občan, ktorý nespĺňa 
podmienky rezidenta.  

3. Je navrhnuté, aby parkovanie nebolo regulované v čase od 08.00 h. – do 17.00 h. 
v dňoch pondelok až piatok. V ostatnom čase bude platiť regulácia. 

Toto nepovažujeme za rozumné. Na Dieloch viacerí obyvatelia používajú aj 2 služobné vozidlá na 
súkromné účely(okrem svojho súkromného),  zaberajú niekedy 3 parkovacie miesta naraz (napr. na 
Hôrke 1-2). Tieto služobné vozidlá je potrebné vytesniť. 
 

 Žiadame o opílenie lipy, ktorej konáre prerastajú do MK Považská pri schodisku k potravinám 
na ul. Dunajská, a prekážajú najmä autobusom MAD.  

       Opílenie bolo zrealizované 2x, ale nedostatočne. Dosledovať. Z: M.Burda 
 



 Pri železničnej zastávke „Nitra zastávka“ v Mlynárciach je havarijný stav dreveného stĺpu. 
Fotodokumentáciu vyhotovil p.Tatár z VMČ, doručil aj odpoveď Západoslovenskej distribučnej 
a.s., v ktorom ZsD potvrdzuje , že im zariadenie nepatrí a ide o telekomunikačný stĺp vedenia 
v správe buď Železníc SR alebo Slovak Telekom a.s. a na tieto spoločnosti je potrebné sa 
obrátiť  so žiadosťou o nápravu stavu.  
Zo strany ŽSR sme obdržali odpoveď, v ktorej uvádzajú že predmetný stĺp je súčasťou 
nadzemného vedenia trate Nitrianske Pravno – Nováky. Správcom zariadenia je ŽSR, OR 
Trnava, SMSÚ OZT OT Bratislava. Požiadavka bola zaevidovaní správcom zariadenia na 
opravu. Náprava bude realizovaná po zlepšení klimatických podmienok. 

 

 VMČ 5 požiadalo prednostu Msú v Nitre, aby sa zaoberal riešením križovatky ul. Rastislavova 
x Hlohovecká a Trnavská x Hlohovecká, nakoľko situácia je kritická a neúnosná. Na snahu 
VMČ nebola zo strany kompetentných daná uspokojivá reakcia.  
Na MsÚ Nitra bolo rokovanie v piatok 10.2.2017  ohľadom týchto križovatiek, zástupcovia 
UNSK informovali, že rozpočet NSK s touto investíciou na r.2017 nepočíta, a ani nebude 
zaradená toho roku.UNSK neprejavil žiaden konštruktívny prístup, pravdepodobne ho situácia 
na daných križovatkách netrápi.  Zástupca mesta prisľúbil, že mesto dá spracovať dopravnú 
štúdiu pre účely vyhodnotenia situácie. 

 

 Žiadame o riešenie dlhodobo odstaveného vozidla na križovatke ul. Potočná x Hájska x 
Ovocinárska. Ide o Fiat Bravo – NR 686 FO. 
Po zistení majiteľa vozidla, bol tento vyzvaný na jeho odstránenie. Ak tak v stanovenej lehote 
neurobí, bude mu vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva. 
 

 Dňa 13.12.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vo veci údržby detských ihrísk. 
Bolo dohodnuté, že sa spraví obhliadka detských ihrísk v teréne aj za účasti pracovníka 
Strediska mestských služieb. Stretnutie sa pravdepodobne uskutoční vo februári 2016, resp. 
zrejme až v marci podľa vývoja počasia. 
 

 Žiadame o predĺženie intervalu zelenej na semafore na križovatke ul. Hviezdoslavova x 
Kmeťova smerom do mesta od Párovských Hájov.  
K danej zmene je potrebné, aby bol relevantný podklad. Ten chce mesto získať z údajov 
indukčných slučiek tejto križovatky. Najskôr musí mesto zabezpečiť opravu niektorých 
z indukčných slučiek tejto križovatky, aby boli všetky funkčné a aby výstupy zo sčítania boli 
úplné a reálne. – V sledovaní, zodpovedá: Ing.Bartoš. 
 

 Žiadame opraviť rozhlas v Párovských Hájoch a na Kyneku – list s urgenciou zaslaný 3. októbra 
2016, bez reakcie Službytu Nitra.  
Rozhlas v Párovských Hájoch je opravený, na Kyneku . Na Kyneku dodávateľ bol na 
obhliadke, odporučil objednať výmenu cca 8 batérií na sfunkčnenie ampliónov rozhlasu. 
Zabezpečuje Službyt Nitra, Ing.Janeček. Predpoklad realizácie opravy – 7.-8.kal.týždeň 
(február). 

 
 
K bodu 2 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov   

 

 10/VMČ/2017 – Mesto Nitra, OKČaŽP  
Žiadosť o stanovisko k predĺženiu vyhradeného parkovacie miesta na ul. Zvolenská  pre J. Bártu. 
VMČ uvedené prerokovalo a nemá námietky proti predĺženiu vyhradenia parkovacieho miesta na 
ul. Zvolenská , pre J. Bártu. 
 
 

 12/VMČ/2017 – Mesto Nitra, Odbor majetku  



Doplnená žiadosť Zity Babulicovej o kúpu časti pozemku „E“  142/1 vo výmere 25m2, ktorú má za 
oplotením. 
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča  odpredaj uvedenej časti pozemku pre Zitu Babulicovú. 
K predajnej cene sa VMČ nevyjadruje. 

 

 13/VMČ/2017 – Mesto Nitra, Odbor investičnej výstavby a rozvoja  
Odpoveď na list Službytu Nitra vo veci spolufinancovania Mesta  na oprave odvodňovacieho 
žľabu pri BD Kmeťova 10-12.  
Ing.Šabo z MsÚ Nitra nesúhlasil pri rokovaní s obyvateľmi BD  s tým, aby boli na opravu 
odvodňovacieho žľabu pri dome Kmeťova 6 – 16 použité finančné prostriedky mesta.V odpovedi 
odboru výstavby bolo obyvateľom BD vysvetlené, že odkvapový chodník je súčasťou BD 
a odkvapový rigol je síce vybudovaný na mestskom pozemku, ale týka sa ochrany BD pred 
dažďovou vodou, resp. má slúžiť na odvodnenie a tieto opatrenia si majú realizovať obyvatelia 
z fondu opráv prostredníctvom správcu BD, v tomto prípade Službytu Nitra.Bolo dohodnuté, že 
mesto Nitra bude súhlasiť s vecným bremenom- realizáciou stavebných prác na pozemku mesta 
z prostriedkov obyvateľov. 

 
K bodu 3 – Informácie  

 Predseda VMČ informoval o priebehu a záveroch stretnutia predsedov VMČ s primátorom. 
Stručnú zápisnicu doručil predseda VMČ emailom všetkým členom VMČ, kópie prerokovaných 
materiálov dostanú spolu so zápisnicou. 

 Predseda VMČ osobne na Odbore IVaR prerokoval aktualizovaný návrh investičných akcií za 
naše VMČ, boli aktualizované inv.akcie , resp.ich rozpočtové náklady. 

 
 
K bodu 4 - Rôzne   

Člen VMČ S.Dolež požiadal o dobudovanie chodníka od ul.Kmeťova na ul.Viničky smerom 
k ul.Jarabinová, úsek cca 200 m. VMČ 5 žiada OIVaR o kalkuláciu RN. 

 
Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom referátu organizačného odb. služieb MsÚ 
iným útvarom MsÚ: 
 
OKČaŽP - SMS 

 Žiadame o preriedenie stromov (vypíliť + opíliť) na svahu Viničky nepárne č.(dole pod BD 
smerom k MK) a ul. Zvolenská za BD nepárne č., aby došlo k presvetleniu a vytvoreniu  
trávnatého porastu, ako prevencia proti stekaniu bahna na priľahlé chodníky  a zatápaniu MK 
či pivníc BD. 

 
Ďalšie zasadnutie VMČ  5 sa uskutoční v stredu 08.03.2017 o 16.00 hod. v KD Párovské Háje.  
(nie 1.3.2017, ako bolo pôvodne v pláne). 
 
 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
13.02.2017 
 
 
 

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

 


