
Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 12.07.2017 v Párovských Hájoch 

 
Prítomní: podľa  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. 
VMČ bol uznášaniaschopný. 
 
K bodu 1 : Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
 

 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. Pracovné 
rokovanie za účasti aj vedúceho dopravy UNSK sa uskutočnilo, avšak bez reálnych záverov.  
Keďže ani UNSK , ani mesto NR vo veci nekonali, upozornil predseda VMČ 5 na ostatnom MZ 
29.6.2017  a požiadal primátora mesta, aby napísal list predsedovi VUC. P.prirmátor informoval 
predsedu VMČ , že takýto list odoslal (kópiu ale nepredložil). Je nutné vec stále sledovať!! 

 

        Prečisťovanie pieskovísk: boli sme informovaní, že StMsS vykonáva/bude vykonávať čistenie na 
detských ihriskách každý nepárny týždeň s tým, že piesok v pieskoviskách bude prekopávaný. 
Podľa našich poznatkov sa tak nedeje, resp. nie všade.   

 Od 1.4.2017 bolo možné začať s opiľovaním prerastených stromov na Viničkách 17-23  a na ul. 
Zvolenská 15-17-19. Podľa informácie StMsS Viničky boli ukončené 30.6. Na Zvolenskej sa bude 
vykonávať rez drevín v zmysle  dohody s Ing.Šterdasovou po uskutočnení výrubov označených 
stromov. Výrub možno realizovať po vydaní platného rozhodnutia po 1.10. bežného roka. 

 

 Sklo na vchodových dverách KD Párovské Háje bolo častokrát rozbité, preto VMČ 5 požiadal 
a znova žiada zabezpečenie-inštalovanie kovovej žalúzie (rolety).  
Zo strany Službytu Nitra je návrh na výmenu skla za nerozbitné. Napriek tomu požadujeme 
umiestniť kameru pred vchodom KD(aktuálne to bude v budúcoročnom rozpočte) a vyčistiť zadné 
dvere od posprejovania. Okná na zadných dverách na KD boli vyčistené p. Pupíkovou, ale je 
potrebné dočistiť ešte rámy a vchodové dvere z boku na javisko z vonkajšej strany, čo je 
povinnosťou správcu –Službytu Nitra. Sklo zatiaľ nebolo vymenené. 

 

 opíliť prerastajúce kríky na výjazde z ul. Hájska ( v križovatke s ul. Trnavská – podľa odpovede 
zo dňa 11.05.2017 bolo opílenie zabezpečené v 17. týždni 2017, toto opílenie nie je dostatočné – 
zistiť vlastníka, osloviť ho a prijať opatrenia.  

 

 opraviť výtlky ma na MK v mestskej časti Kynek, Diely, Mlynárce (Krompašská, Remeselnícka, 
Bolečkova) – zahrnuté zo strany OKČaŽP, SMS do zoznamu opráv MK, 12.7.2017 začali práce 
na Kyneku, v Mlynárciach zatiaľ nie – urgovať StMS 
 

 opraviť prepadnutý chodník na ul. Dubíkova (kontakt p. Klačko 0903 409 429) – zahrnuté zo 
strany OKČaŽP, SMS do zoznamu opráv MK – nie je to hotové – urgovať StMS 
 

 opraviť niveletu poklopov na ul. Bolečkova – úlohu je potrebné dosledovať – urgovať, Z: p.Klačko 
 
 



 doriešiť podnet vo veci odvodnenia komunikácie Ovocinárska (p. Mikač) – po tvaromiestnej 
obhliadke odbor výstavby zaslal približný rozpočet na projektovú dokumentáciu- cca 500 €. 
Predseda sa obrátil na prednostu MsÚ a požiadal ho, aby uvoľnil túto čiastku pre náš VMČ 5 z už 
schválených prostriedkov na tento rok určených na PD. Na základe PD bude známy rozpočet 
stavebných prác, ktoré dáme do plánu investícií VMČ na budúci rok. 

 

 riešiť so zodpovednou osobou (majiteľom RD) poškodenie chodníka v mieste vjazdu k RD  na ul. 
Trnavská na Kyneku (posledný pozemok pri potoku) – listom zo dňa 31.05.2017 oslovilo 
OKČaŽP, Stredisko mestských služieb majiteľa pozemku. Požiadali ho o odstránenie závad 
a uvedenie chodníka do pôvodného stavu. Majiteľ RD sa vyjadril, že opravu chodníku urobí až po 
skončení stavebných prác u neho vo dvore, čo je pre nás neprijateľné. Predseda osloví StMS 
s tým, že bude žiadať o doriešenie situácie (opravu chodníka) majiteľom RD  v termíne do 45 dní. 

 

 50/VMČ/2017 – Obyvatelia Nitry – časť Kynek, ul. Nová Osada 
žiadame vykonať kontroly dodržiavania (resp. nedodržiavania) zákazovej značky pre nákladné 
vozidlá ul. Nová osada- tieto si skracujú cestu na ul.Na dolinu (výstavba nových RD)  , ako aj 
Diely a Klokočinu  cez Ovocinársku a Šúdolskú ulicu – listom zo dňa 24.05.2017 bola požiadaná 
MsPo vykonanie kontrol. Predsedu VMČ 5 informoval náčelník MsP s tým, že dopravné značenie 
Zákaz vjazdu nákladných vozidiel s výnimkou pre dopravnú obsluhu znamená, že tadiaľ môžu 
jazdiť aj nákladné autá, ktoré vozia stavebný materiál na stavby v danej lokalite (iný prístup 
nemajú). MsP teda nie je oprávnená takéto vozidlá pokutovať a obyvatelia danej ulice musia 
takúto dopravu strpieť. Druhou možnosťou je požiadať dopravný inšpektorát o osadenie úplnej 
zákazovej značky pre nákladné vozidlá, čo zrejme polícia nepovolí.  

 

 žiadame premiestniť tabuľu oznamov na ul. Hájska z pôvodného miesta na stranu kostola – 
Tabuľa stále nebola premiestnená na druhú stranu ku oploteniu cintorína, na čom VMČ 5 stále 
trvá. Úloha nesplnená. Nutné urgovať kanceláriu prednostu MsU. 

 

 40/VMČ/2017 – Ladislav Turba, Kmeťova 8  
Žiadosť o nasvetlenie priestoru medzi zastávkou MAD a bytovým domom Kmeťova 6-8-10-12. 
Večer je problém s prechodom od zastávky k domu, nakoľko osvetlenie je iba pri bytovom dome 
a ľudia prichádzajú napr. z priemyselného parku aj po 22,00h. 
VMČ  postúpilo  tento podnet na MsÚ, OKČaŽP –bez reakcie MsU. Nutné dosledovať 

 
K bodu 2 : Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov   
 

 42/VMČ/2017 – Mgr. Darina Dudová, Štúrova 44, Nitra  
Žiadosť o doriešenie verejného osvetlenia na ul. Remeselnícka v MČ Mlynárce 
VMČ uvedené prerokovalo a považuje umiestnenie VO pri RD p.Dudovej  za nadbytočné (za:5, 
proti:0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1) Odôvodnenie: Uvedená požiadavka bola doručená aj priamo na 
MsÚ Nitra, OKČaŽP, p. Vincúr informoval p. Dudovú, že v súčasnej dobe je VO na Remeselníckej 
ulici zrealizované štandardne tak, ako v ostatných prímestských častiach mesta inštaláciou 
svietidiel na každom druhom betónovom stĺpe elektrického rozvodu. 

 45/VMČ/2017 – Mesto Nitra, Odbor majetku  
Žiadosť Romana Prokopa, Nitra o odkúpenie nehnuteľnosti – budovy bývalého archívu na Kyneku 
– stavba s.č. 62, na parcele 13/1 k.ú. Kynek..   
VMČ uvedené prerokovalo a požiadalo na ostatnom zasadnutí VMČ doplnenie žiadosti o účel 
využitia tohto objektu (za:5, proti:0, zdržal sa: 0). Žiadateľ predložil list, v ktorom uviedol, že objekt 
bude určený na bývanie. Nešpecifikoval pritom, či na bývanie trvalé alebo dočasné. Vzhľadom na 
obavu, aby objekt nebol použitý ako ubytovňa, VMČ 5 sa prikláňa k názoru tento objekt nepredať, 
ale navrhuje, aby Službyt preveril stav budovy a zvážil prípadnú rekonštrukciu pre potreby mesta 
na trvalé bývanie alebo iné vhodné účely. Po predložení približných RN zvážime ďalšie kroky. 
(za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0) 

 44/VMČ/2017 – OKČaŽP, SMS  
Žiadosť o vyznačenie priechodu pre chodcov na ul. Na Hôrke 1-2.   



VMČ má v investičných zámeroch na tomto mieste vybudovanie stavebného spomaľovacieho 
prahu. Ak bude uvedené odsúhlasené zo strany KDI PZ Nitra, bude VMČ iniciovať realizáciu tejto 
akcie. Zatiaľ od KDI nepostúpila žiadna informácia. Dosledovať – Ing. Bartoš 

 51/VMČ/2017- ÚHA MsÚ Nitra 
Vyjadrenie k investičnému zámeru „Zmena účelu využitia administratívnej budovy na ubytovňu“ 
s navrhovanou kapacitou cca 200 ľudí (inv. Vojtech Halász – Nábytok Halász) k.ú. Mlynárce 
VMČ sa vyjadrí na budúcom zasadnutí VMČ vzhľadom na to, že žiadosť je neúplná 
a neidentifikovateľná, žiadame doplniť informácie. 
(za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1) 

 53/VMČ/2017 – ÚHA MsÚ Nitra  
Vyjadrenie k návrhu riešenia obratiska autobusov mestskej autobusovej dopravy v lokalite 
Jarabinová, Rýnska ulica. 
VMČ predložený návrh riešenia prerokoval a nemá k nemu námietky. 
(za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1) 

 54/VMČ/2017 – Odbor majetku MsÚ Nitra 
Žiadosť Zity Babulicovej, Dunajského 17, Lužianky o odpredaj spoluvlastníckeho podielu 2/5-ín 
vo vlastníctve mesta v celkovej výmere 343 m2, MZ uvedenú žiadosť schválilo, následne bolo 
doručené vyjadrenie ostatných spoluvlastníkov , ktorí sa pripájajú k žiadosti p. Babulicovej 
a žiadajú odpredaj častí nehnuteľností do podielového spoluvlastníctva medzi všetkých 
spoluvlastníkov. 
VMČ uvedenú žiadosť prerokoval a nemá námietky k odpredaju podielu mesta  všetkým 
spoluvlastníkom v prislúchajúcom im podiele. 
(za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1). 

 55/VMČ/2017 – Ľubica Maťašová, Viničky 17, Nitra  
Vyhradenie parkovacieho miesta  pre ZŤP na ulici Viničky. 
VMČ prerokoval predloženú žiadosť a nemá námietky voči vyhradeniu parkovacieho miesta na 
uvedenej ulici (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0). 

 
K bodu 3 : Informácie  

 Pracovné rokovanie – „Vylúčenie parkovania nákladných vozidiel a úžitkových vozidiel 
v obytných súboroch (OS) “  sa dňa 6.7.2017 nekonalo, preložené bolo na neurčito.  

 Stanovisko SPF k stavbe „Chodník Nová Osada – SO verejné osvetlenie“ k.ú. Kynek – SPF dal 
súhlas so zriadením vecného bremena, túto info zobral VMČ na vedomie. 

 Sťažnosť na stav komunikácie Čakanková v lokalite Nový Lukov – predseda zaslal 
sťažovateľovi odpoveď listom VMČ 45/2017 zo dňa 26.6.2017. Nakoľko sú dotknuté 
komunikácie (okrem ul.Jarocká) vo vlastníctve súkromných osôb, mesto nebude investovať 
prostriedky do ich dobudovania, tieto náklady musia znášať miestni majitelia pozemkov 
i pozemkov pod týmito komunikáciami v danej lokalite.  

 ÚHA - Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie na začiatku chodníka pri ul.  Murániho  (od 
Kmeťovej)– umiestnenie sklápacích regulačných stĺpikov – negatívne stanovisko HZZ a ZZS.  

 Žiadosť o stanovisko k zámeru výstavby parkoviska na Rýnskej ulici –  ÚHA zatiaľ nemá 
dostatočné informácie o uložení inžinierskych sietí a stavebných zámeroch NTS k vybudovaniu 
nových teplovodných sietí v tomto území, preto pre účely územného a stavebného konania 
zatiaľ nevie /nemôže dať záväzné stanovisko odboru výstavby MsU.  

 ÚHA zaslalo MsP informatívny list (a VMČ 5 na vedomie) s vysvetlením, ktoré parkoviská 
a parkovacie plochy v obytných súboroch (OS)  Klokočina a Diely s novo zriadeniu zónou 
s dopravným obmedzením sú zaradené do siete MK (VMČ 5 sa týkala prístupová komunikácia 
z ul. Kmeťova - pri kruhovom objazde- k regulačnej stanici plynu. Komunikácia s chodníkom je 
majetkom SPP Distribúcia). 
 

K bodu 4 - Rôzne  
1. Detské ihrisko Na Hôrke 30 –  poškodené oplotenie bolo opravené.  
2. Ovocinárska ulica, MČ Kynek – komunikácia je po realizácii kanalizácie zničená, žiadame 

vykonať súvislú opravu MK v tomto úseku. StMS zaslalo reklamačný list dodávateľovi stavby 
so žiadosťou o opravu povrchu komunikácie. Nutné dosledovať. 



3. Kanalizácie Kynek, Párovské Háje – v poslednej dobe sa okolo tlakovej stanice na Trnavskej 
ceste pri Kyneckej ul. , ako aj do niektorých domácností šíri neznesiteľný zápach, je potrebné 
to urgentne riešiť so ZsVS. Rovnaký problém so zápachom z kanalizácie je v na ul.Ulička 
v P.Hájoch. Riešením by bola inštalácia spätných klapiek. 

4. Na Kyneku v areáli bývalej koniarne bežia demolačné práce. VMČ 5 žiada stavebný úrad 
o informáciu, na základe akého povolenia sa tieto práce realizujú (búracie povolenie sme 
nevideli). 

5. Žiadame opraviť poškodenú dlažbu na vstupnom schodisku KD Párovské Háje – 
nerealizované, urgovať Službyt Nitra. 

6. Dňa 30.6.2017 sa mala podľa stanoviska majiteľa objektu skončiť prevádzka útulku pre psov 
na Kyneku v budove sušičky. Osloviť OKČaŽP na vykonanie kontroly, či bola táto činnosť už 
ukončená. 

7. Pred vjazdom do P.Hájov bol inštalovaný betónový spomaľovač, VMČ žiada preveriť, či ide 
o certifikovaný výrobok (údajne ho inštalovali Cesty Nitra v rámci výstavby komunikácie do 
obytného súboru Hájik). 

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

 Opílenie kríkov na výjazde z ul. Hájska v križovatke s ulicou Trnavská nie je dostatočné, 
žiadame osloviť vlastníka a dohodnúť ďalší postup (kríky prerastujú do MK zo súkromnej 
záhrady) 

 Výtlky na MK v Mlynárciach- do dnešného dňa neboli začaté práce na oprave, opakovane 
žiadame začať s prácami 

 prepadnutý chodník Dubíková – oprava nie je vykonaná - urgencia 

 opraviť niveletu poklopov na ul. Bolečkova – nerealizovaná oprava, urgencia 

 Dňa 30.6.2017 by sa mala skončiť prevádzka útulku pre psov na Kyneku v budove sušičky. 
Žiadame OKČaŽP o vykonanie kontroly, či bola táto činnosť už ukončená. 

 
ÚHA 

 Pred vjazdom do P.Hájov bol inštalovaný betónový spomaľovač, VMČ žiada preveriť, či ide 
o certifikovaný výrobok. 

 
Útvar prednostu 

 Tabuľa oznamov na ul. Hájska – premiestniť podľa požiadavky VMČ – na stranu oplotenia 
kostola. 

 
Odbor stavebného poriadku 

 Na Kyneku v areáli bývalej koniarne bežia demolačné práce, VMČ 5 žiada stavebný úrad 
o informáciu, na základe akého povolenia sa tieto práce realizujú (búracie povolenie sme 
nevideli). 

  
Službyt Nitra, s.r.o. 

 žiadame dočistenie zadných vchodových dverí na KD Párovské Háje od posprejovania. 

 Žiadame opraviť poškodenú dlažbu na vstupnom schodisku KD Párovské Háje - urgencia. 
 

Ďalšie zasadnutie VMČ  5 sa uskutoční v stredu 9.08.2017 o 16.00 hod. v KD Kynek.  
 
Zapísala: Chlebcová H. 
 
 

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


