
                                                                Z á p i s n i c a 

 

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

konaného dňa 17.08.2016 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 došlé 
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  
Listom zo dňa 28.6.2016 nás ZsVS informovala o stanoviskách dodávateľov kanalizácie. 
Nakoľko boli zo strany zhotoviteľa kanalizácie niektoré požiadavky na spätné úpravy MK  
v MČ Kynek posúdené ako neoprávnené, žiadame, aby bol vypracovaný nazávislý 
posudok tretej strany k týmto úsekom na základe objednávky správcu miestnych 
komunikácií mesta.  Správca MK OKČaŽP-SMS sa de facto dištancoval od riešenia tejto 
reklamácie, zodpovednosť „zvalil“ na ZsVS, čo je pre nás neprijateľné.   
Ing.Mikulášik bude predmetný problém riešiť s Ing. Jakubčinom, OKČaŽP 

 Požadujeme opraviť siete a dvere na multifunkčnom ihrisku Kynek-nesplnené, urgovať!!  
Urgované 6.7. a 17.8. znova telefonicky u riaditeľa Službytu Nitra, ktorý, ako sa vyjadril,  
urguje ešte 2 ponuky (1 má) na dodávateľa týchto prác. Zodpovedný: Ing.M.Dovičovič-
Službyt Nitra. 

 Vodorovné dopravné značenie (VDZ) v MČ Diely 
     Vyznačovanie VDZ je hotové na ul. Zvolenská, Kmeťova, Na Hôrke,Murániho okrem 

okolia kaplnky(tu sa nebude robiť značenie).Ostáva priechod pre chodcov na Pražskej ul. 
pri cintoríne, resp. VDZ na ul. Tokajská, ktorá bola zaradená dodatočne do našich 
požiadaviek(SMS OKČaŽP  prisľúbilo 18.8. 2016 vyznačiť VDZ). 

 VMČ/76/2015 – prednosta MsÚ v Nitre - zákaz parkovania  na sídlisku Diely pre vozidlá 
do 3,5 t dlhšie ako 5,0m + rezidentské parkovanie na sídliskách 

     V riešení tohto problému sa pokračuje, najbližšie na pracovnom stretnutí 24.08.2016 
o 14.00 hod., za VMČ 5 sa ho zúčastní p. Klačko. 

 Predseda informoval členov VMČ, že začiatkom marca poslal urgenciu, resp. 
upozornenie na MsS s požiadavkou začať práce na úprave stromov(opílení) na ul. 
Zvolenská v apríli t.r.  Opilovacie práce boli ukončené v júli, na niektoré  dreviny určené 
k likvidácii  je nutné, aby si občania podali žiadosť na výrub.Predseda upozornil SMS aj 
na prerastené stromy na ul.Zvolenská nepárne č.za  zadnými vchodmi smerom 
k Dunajskej ul., ktoré treba tiež opíliť.  

 Žiadame dokončiť opiľovanie stromov v areáli Liečebno-výchovného sanatória na 
Kyneku pri Ovocinárskej 25. Gestor: p.M.Čery zatiaľ nekontaktoval novú riaditeľku 
ústavu. Úloha trvá. 



 Požiadali sme, aby sa na jar 2016 začalo s opravou výtlkov v celej MČ Mlynárce a 
Kynek,  
Opravy v MČ Mlynárce sa začali, úloha čiastočne splnená,ostáva dokončiť niektoré 
plytšie výtlky.Gestoruje p.Klačko.  S opravami v MČ Kynek zatiaľ počkáme, nakoľko tu 
prebiehajú opravy komunikácií v rámci reklamácie po výstavbe kanalizácie. V tejto MČ 
bude opravená iba časť ul. Hájska medzi ul. Potočná a ul. Kynecká. Gestoruje 
p.Mikulášik. 

 
 
OKČaŽP – stredisko mestských služieb MsÚ   

 Vymeniť piesok na detskom ihrisku Párovské Háje a Kynek - požiadavku zaevidovali 
na OKČaŽP , Opraviť detské ihrisko pri ZŠ Na Hôrke -niektoré drevené prvky sú 
polámané, resp. úplne chýbajú. 
Vzhľadom k tomu, že sa množia požiadavky na opravy a doplnenia detských ihrísk v MČ 
patriacich do VMČ č. 5(napr.aj Diely na ul.Tokajská pri kaplnke) , bolo zvolané stretnutie 
kompetentných na OKČaŽP u Ing.Jakubčina, kde sa budú predmetné požiadavky riešiť. 
Toto stretnutie sa uskutoční dňa 24.08.2016 o 15,30 hod. na MsÚ v Nitre. 

 
Odbor stavebného poriadku: 

 VMČ 5 dal podnet na vykonanie ŠSD na ul. Ovocinárska – stavba murovaného oplotenia 
v ceste (druhý RD pod križovatkou ul. Jarabinová a Ovocinárska),  súp.číslo  115.  

     Podnet z OÚ Nitra, odbor výstavby a byt.politiky bol odstúpený na Okresnú prokuratúru 
Nitra,    
     o spôsobe vybavenia podnetu bude VMČ informovaný. 

 21/VMČ/2016 – Združenie za práva zvierat    Ing.Mikulášik upozornil na to, že združenie 
naďalej prevádzkuje  útulok s karanténnou stanicou pre domáce zvieratá v priestoroch 
bývalej odchovne kurčiat na  Kyneku , s čím VMČ 5 nesúhlasilo i naďalej nesúhlasí 
a žiada, aby vedenie mesta prijalo opatrenia na nápravu. Ide objekt na parcele 280/64 k.ú. 
Kynek vo vlastníctve firmy Hydinári, s.r.o., Hájska 9, prenajatý združeniu pravdepodobne 
v rozpore s platným UPN.  
Odpoveď Ing. Kršiaka, prednostu MsÚ Nitra  je, že predmetná prevádzka nie je v súlade 
s ÚPN mesta Nitry.Regionálna veterinárna a potravinová správa však nemala a nemá  
námietky k prevádzkovaniu (bohužiaľ schválila túto prevádzku napriek tomu, že nie je 
v súlade s platným UPN mesta). 
VMČ nie je s týmto stavom spokojný, žiadame , aby prednosta MsU prijal konkrétne 
opatrenia na zamedzenie tejto prevádzky. 

 P. Mikulášik predložil VMČ 5 dokumentáciu Číslo S: SP 331/2010-004-Ing.Dá z 8.2.2010, 
teda  k dávnejšiemu prípadu – výsledku štátneho stavebného dohľadu (ŠSD) na MK Nad 
potokom (p.Mikač).      
Výboru nie je jasné, čo vlastne momentálne požaduje preveriť p. Mikač, preto sa 
p.Mikulášik osobne stretne s p. Mikačom – úloha trvá, v sledovaní. 

 P.Pupíková opätovne žiadala pokosenie pozemku pri prečerpávacej stanici na ul. Ulička. 
P. Pupíková sa skontaktuje s p.Mgr.Štofkom , diecéznym ekonómom z RKC a uskutočnia 
spolu obhliadku pozemku (dohodnutý termín 22.8.2016). 

 vyčistenie priepustu  pod mostíkom potoka na ul. Ulička v Párovských Hájoch  - Stredisko 
MS  postúpilo túto požiadavku Povodiu Nitry. 

     Ing. Burda sa bude informovať na SVP o ďalšom riešení predmetného problému. 

    (Predseda VMČ 5 kontaktoval dňa 19.8.2016  Ing.Slatároviča zo SVP š.p., Správy 

povodia dolnej Nitry, ktorý  vysvetlil, že most(mostík) na ul.Ulička nie je podľa zákona 
o vodách vodnou stavbou,  

     ale je súčasťou miestnej komunikácie. Nie je vo vlastníctve, ani v správe SVP.Z hore 
uvedeného vyplýva, , že jeho údržbu musí zabezpečiť  vlastník, resp. správca, v tomto 
prípade teda OKČa ŽP- Stredisko mestských služieb, ktoré týmto VMČ 5 žiada o 



vyčistenie priepustu od nánosov, nakoľko pri veľkých dažďoch dochádza k upchatiu 
priepustu a  pretekaniu vody na okolité pozemky súkromných vlastníkov).  

 

K bodu 2 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov   

 Na zasadnutie VMČ sa dostavili obyvatelia z ulíc Furmanská, Poľná a Kamenecká 
s požiadavkou na riešenie problému s miestnou komunikáciou, ktorá je v zlom stave. 
Obyvatelia požadujú cestu spevniť asfaltovou drťou.  VMČ má prísľub zo SMS na 
dodanie drte na úpravu  Poľnej ulice čo najskôr, teda do konca augusta. 

 P.Anton Mlynek prišiel na VMČ 5 s požiadavkou vybudovania kanalizácie na Poľnej ulici, 
na ktorej má postavený RD . Údajne toto žiadal už pred 4 rokmi a údajne mu bolo 
sľúbené, že do 2 rokov sa akcia zaradí do investičného plánu VMČ 5 i mesta . Keďže sa 
tak nestalo, urguje splnenie  svojej požiadavky. Ing.Burda preverí u Ing.Hozlára , či bola 
na tento úsek vypracovaná PD kanalizácie , ako tvrdil p.A.Mlynek( Vybudovanie 
kanalizácie na tejto ulici zatiaľ nie je v investičnom pláne mesta , ani ZsVS). 

 Pani B.Polyáková, ktorá prišla na zasadnutie VMČ,  požadovala od nás , teda mesta 
vybudovanie riadnej MK Poľná ulica. Bolo jej vysvetlené, že mesto v súčasnosti a zrejme 
ani blízkej budúcnosti nenájde finančné prostriedky na takúto investíciu-MK aj 
s o zabudovaným  inž. sieťami (pre porovnanie nová Furmanská ulica v dĺžke 1,5 km 
bude stáť cca 1,7 mil.EUR). 

 Pani Ičová z Kamenca na VMČ 5 požiadala o opílenie kríkov na ul.Kamenecká v úseku 
od Poľnej smerom ku Zberným surovinám v dĺžke cca 20m. Požiadavku sme predložili 
Ing.Vencelovej na SMS.  

 VMČ/95/2016 – Ing. Radoslav Čánky, Partizánska ul. 89, Nitra 
Žiadosť o súhlas pre prístup cez pozemky vo vlastníctve Mesta Nitry – právo prechodu 
a prejazdu . Inžinierske siete Ing. Čánky bude riešiť cez svoj pozemok. 
VMČ č. 5 nemá námietky voči zriadeniu práva prechodu a prejazdu cez pozemok 
patriaci mestu Nitra- parc.č. 264 pre Ing. Radoslava Čánkyho, Nitra. Inžinierske siete si 
vybuduje Ing. Čánky cez svoj pozemok zo Šúdolskej ulice. 

 VMČ/91/2016 – OKČaŽP-11470/16-003 – žiadosť o prehodnotenie vyhradeného 
parkovacieho miesta ŤZP, pre Alexandru Mesárošovú, na ul. Dunajská ul. č. 7 
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta pre 
žiadateľku. 

 VMČ/78/2016 – OKČaŽP-10149/16-002 – opätovný podnet p.,Balogu  na riešenie 
poškodzovania verejnej zelene autami pred domom Tokajská 8 – 12. 
VMČ na opätovný podnet navrhlo pred mesiacom  osadenie dopravnej značky C9-  
cestička pre chodcov na prístupovej komunikácii k uvedenému bytovému domu.  
Je nutné preveriť, či vo veci konal p.Pánský. Je potrebný súhlas ODI. 
 

 VMČ/89/2016 – SM Žiadosť odboru majetku MsU  o vyjadrenie k odpredaju časti E KN 
parcely mesta (cca 14m2) na ul.Prešovská žiadateľovi p.P.Uhrinčaťovi, ktorý tu 
vybudoval oddychovú zónu s hojdačkami. Predseda preveril na mieste a odporúča 
odpredať 14 m2 žiadateľovi. 

 Na predsedu VMČ 5 sa obrátil telefonicky koncom júla, a tiež emailom dňa 28.7.2016 
p.Milan Nemček , ktorý v mene občanov ulice Murániho požiadal, aby VMČ 5 presadil 
zmenu času zákazu používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách 
v MČ Diely,a to tak, že bude zosúladený s MČ Klokočina. Dôvodom sú množiace sa 
prípady rušenia kľudu obyvateľov vo večerných hodinách, znečisťovanie prostredia 
podnapitými občanmi , rušenie nočného pokoja po 22.00 hod . a pod.  Predseda 
prisľúbil, že spracuje návrh nového dodatku VZN v zmysle ich požiadaviek a predloží na 
MZ čo najskôr. 
 

 Službyt Nitra, s.r.o. – požiadavka obyvateľov Zvolenská 17 – 19 na odvedenie 
dažďovej vody 
Požiadavka adresovaná na MsÚ Nitra, OKČaŽP, na vedomie VMČ č. 5 dňa 16.8.2016. 



Ing. Burda s pani Jelenčiakovou, Zvolenská 19 vykoná obhliadku na uvedenej adrese 
dňa 18.8.2016. PS: Obhliadka sa uskutočnila 18.8. aj za účasti zástupcu správcu BD-
Službytu Nitra,p.Halamu. Bola vyhotovená fotodokumentácia, zaslaná Službytu Nitra 
i OKČaŽP., resp. OVaR Ing.Hozlárovi. Službyt Nitra potvrdil, že nie je oprávnený tieto 
práce urobiť z fondu opráv obyvateľov tohto BD, ale len na základe prípadnej 
objednávky zo strany mesta, ktoré je zodpovedné za technický stav chodníka 
i  odvodnenie brehov a chodníkov. Gestoruje Ing.Burda, ktorý navrhol rýchle riešenie-
vybudovanie múrika pozdĺž chodníka v úseku cca 5-10m až ku kotolni.  Systémovým 
riešením bude vybudovanie  vpuste a odvedenie dažďovej vody kanalizačnou rúrou 
popri kotolni cca 30 m až ku zbernej šachte pri oplotení MŠ Zvolenská. Nutné naceniť 
a dať do požiadaviek VMČ 5 na budúci rok. 
 

K bodu 3 – Informácie  
 Ministerstvo  dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR – Požiadavka obyvateľov ulíc 

Hájnická a spol., tzv. Nový Lukov – stanovisko koncesionára stavby. Koncesionár 
Granvia eviduje požiadavku na ozelenenie protihlukovej steny z južnej strany, prisľúbil 
podniknúť kroky k náprave. 

 

 Službyt Nitra, s.r.o. informoval, že amfiteáter na Dieloch nemá vo svojej správe, preto 
oprava poškodených lavíc  je v kompetencii príslušného útvaru mesta NR- SMS. Oslovili 
sme preto s touto požiadavkou  Ing. Jakubčina, ved. odboru  OKČ MsÚ (Pozn.: dňa 9.7, 
ani 18.8. 2016 lavice stále neboli opravené.).  
Ing. Burda osloví znova Ing. Jakubčina, vedúceho odboru KČaŽP-vykonané. (Urgované 
dňa 18.8. aj u primátora mesta). 

 
OKČaŽP 

 P.Gavalovič zo SMS nás informoval, že pozemok okolo multifunkčného ihriska 
v P.Hájoch nemajú na starosti externí dodávatelia tejto služby (nebola im táto plocha 
zadaná do údržby), takže ostáva len to, aby  odbor OKČ tieto práce zabezpečil v rámci 
svojho bežného rozpočtu. 
- v riešení 

 Žiadame opraviť prepadnutý chodník na ul. Tokajská pri vchode č. 12 – poškodený asfalt 
vyrezaný, ponechané bez dokončenia-nutné urgovať dokončenie opravy. 

 Žiadame postriekať chodníky zo zámkovej dlažby na ul. Tokajská proti burine, ktorá na 
chodníkoch vyrastá – nevykonané. Znova urgovať. Taktiež požadujeme postriekať proti 
burine chodník okolo nového cintorína Mlynárce na ul. Kmeťova i Pražská. 

 Žiadame o preverenie, prečo sa nekosí zeleň medzi chodníkom a bytovým domom na ul. 
Tokajská 2 -16 .  SMS oznámilo, že finančné prostriedky sú obmedzené, preto nevedia 
zabezpečiť pokosenie 100% všetkých plôch. 

 Žiadame o opílenie konárov prerastajúcich do jazdného profilu vozovky ul. Štúrova 
v úseku od železničného priecestia v Mlynárciach  po ul. Hlohovecká – opílenie sa 
uskutoční v mesiaci august 

 Žiadame o opílenie lipy, ktorej konáre prerastajú do MK. Považská pri schodisku 
k potravinám na ul. Dunajská opílenie sa uskutoční v mesiaci august.  

   Požadujeme opraviť detské ihrisko Na Hôrke- budeme riešiť 24.8. na porade na 
OKČaŽP 

    VMČ 5 požaduje, aby pri všetkých DI boli umiestnené  smetné nádoby. 
 
MsP 

 Žiadame o vykonávanie kontrol parkujúcich vozidiel na chodníku ul. Hydinárska 
v Párovských Hájoch. Miestni obyvatelia priľahlých RD  takýto spôsobom znemožňujú 
prechod chodcov po chodníku a výraznou mierov prispievajú k poškodzovaniu chodníka. 



MsP Nitra zaradila 25.7. do svojich priebežných úloh kontrolu Hydinárskej ulice. Situácia 
sa po upozornení a osadení tzv. papúč na automobily majiteľov bývajúcich na uvedenej 
ulici podstatne zlepšila. 

 
Odbor majetku MsÚ 

- Bytové domy Pri kaštieli, Kynek  -VMČ 5 bola doručená na vedomie informácia 
stavebného úradu (mesta NR) o povolení stavby chodníkov.  
 

K bodu 4 – Rôzne 
- Umiestniť nádrž na vodu na starý cintorín Mlynárce - OM 
- Vybudovať parkovisko pred KD Mlynárce (cca 7 parkovacích miest) – použiť zvyšnú 

dlažbu z prerábky nového cintorína – OIVaR , naceniť a  zaradiť medzi investičné 
požiadavky VMČ  

- cintorín Mlynárce na Kmeťovej ulici – pokosiť burinu, dočistiť(SMS) a osadiť 
autobusový prístrešok – OIVaR  

 
Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom referátu organizačného 
odb. služieb MsÚ iným útvarom MsU: 
 
Odbor majetku MsÚ 

- Osadiť nádrž na vodu na starom cintoríne Mlynárce 
Odbor IVaR MsÚ 

- parkovisko pred KD Mlynárce (cca 7 parkovacích miest) – použiť zvyšnú dlažbu 
z prerábky nového cintorína , naceniť  a  zaradiť medzi investičné požiadavky VMČ 

- cintorín Mlynárce na Kmeťovej ulici – pokosiť burinu, dočistiť (SMS)  a  osadiť 
autobusový prístrešok  

- Pri BD Zvolenská 19 vybudovať odvodňovaciu vpusť  a kanalizačnou  rúrou odviesť 
dažďovú vodu do kanalizačného zberača pri plote MŠ Zvolenská. Treba spracovať 
návrh riešenia, spočítať náklady a zaradiť do investičných požiadaviek VMČ 5 na 
budúci rok. 
 

OKČaŽP MsÚ 
- umiestniť na  všetkých DI smetné nádoby  
- vybudovať múrik na Zvolenskej 19 pri zadnom vchode pozdĺž chodníka v úseku cca 

5-10m až ku kotolni. 
- požadujeme postriekať proti burine chodník okolo nového cintorína Mlynárce na ul. 

Kmeťova i Pražská, a tiež priestor medzi lavicami v amfiteátri 
 

 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ  5 sa uskutoční v stredu 07.09.2016 o 16.00 hod. na Dieloch.  
 
 
 

                                         Ing. Milan Burda 
                                                                                            predseda VMČ 5 Nitra- 
        Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 
 
 
 
Nitra,  dňa 19.08.2016        
Zapísala: Helena Chlebcová 

 


