
Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 18.01.2017 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  
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 

 p. Sikel, p. Didák – verejné osvetlenie MK Na dolinu 
Žiadosť sa týka vybudovania VO na miestnej komunikácii Na dolinu od kostola na Kyneku 
smerom k výstavbe nových rodinných domov (k bývalej sušičke).  
VMČ zaradilo vypracovanie projektovej dokumentácie  do rozpočtu na rok 2017.  

 

 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 

Z diskusie na ostatnej porade dňa 11.1.2017 vyplynulo, že je možné neregulovať parkovanie 
časovo v dňoch pondelok až piatok v čase od 08.00 h do 18.00 h. Teda regulovať po 18-tej hodine, 
okrem víkendov. Z opatrení 1-6 dôležitým je: 
 

Návrh riešenia- opatrenie č. 5 : Regulácia parkovania vozidiel v obytných súboroch 
zavedením rezidentského parkovacieho systému podľa trvalého pobytu obyvateľov. 
             
Na porade/komisii bol odsúhlasený pojem rezidenta:   

1. rezident  je fyzická osoba: 
–   prihlásená na trvalý pobyt  v meste Nitra, v regulovanej zóne  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,  
-  fyzická osoba oprávnená na podnikanie (živnostník) podnikajúci v obytnej súbore - zápis 
prevádzkarne v Živnostenskom registri SR s trvalým pobytom v regulovanej zóne , 
- právnická osoba (podnikateľ) aktívny v obytnej súbore – zápis sídla v Obchodnom registri SR, 
alebo prevádzkarne v Živnostenskom registri SR s trvalým pobytom v regulovanej zóne.  
 
Navrhujeme po vzore s ostatných miest zaviesť pojem Abonent : 



- fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt v príslušnej zóne, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá 
má miesto podnikania alebo prevádzkareň v príslušnej zóne, alebo právnická osoba, ktorá má sídlo 
alebo prevádzkareň príslušnej zóne. 
Zatiaĺ bolo len predbežne dohodnuté, že k samotnej regulácii pristúpime v čase: Po-Pia od 18.00 h. 
do 08.00 h., t.j. vo večerných a nočných hodinách, So-Ne 24 hod., t.j. po celý deň. Na záklôade 
týchto základných kritérií pripraví    Útvar hlavného architekta pracovnú verziu návrhu VZN.Odbor 
kom. činností a ŽP, stredisko mestských služieb na základe prijatej VZN spracuje prevádzkový 
poriadok regulácie parkovania.    
 

Ďalšie rokovanie bude 07.02.2017. 
 

 Žiadame o opílenie lipy, ktorej konáre prerastajú do MK Považská pri schodisku k potravinám 
na ul. Dunajská, a prekážajú najmä autobusom MAD.  
Opílená bola 2x,  nedostatočne. 
 

 Vybudovanie parkoviska na ul.Považská. (pri schodisku k potravinám na Dunajskej) 
Je zaradené v rozpočte na rok 2017 ( VMČ 5 rozhodol, že okrem 1.časti parkoviska-sklz 
z r.2016- cca 20 miest  sa bude realizovať aj 2.časť-cca 30 parkovacích miest). 
 

 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. Z: Predseda VMČ 5, T: do 18.11.2016. 
Žiadosti o nápravu boli odoslané, čakáme na vyjadrenia dotknutých spoločností. 

 

 VMČ 5 opätovne požiadalo vedúceho Investičného odboru NSK o doriešenie križovatky ul. 
Rastislavova x Hlohovecká a Trnavská x Hlohovecká. 
Odpoveď od UNSK – Križovatka ciest II/513 a II/51315, Nitra Lužianky bola odsúhlasená ODI 
v Nitre v rámci stavby „Stavebniny – Hobby Market“. Pre viac informácií je potrebné obrátiť sa 
na obec Lužianky. V odpovedi nie je zmienka o križovatke Hlohovecká/Trnavská na Kyneku. 
Nakoľko stanovisko VUC považujeme za alibistické , nekonštruktívne(nie je v ňom ani náznak 
riešenia alebo len čiastočne), žiadame o prednostu MsÚ o vyvolanie rokovania s ved.odboru 
dopravy UNSK. Za VMČ navrhujeme  prizvať Ing.Mikulášika. Od obce Lužianky si vyžiadame 
právoplatné územné rozhodnutie ku stavbe Stavebniny-Hoboby Market, ktorého súčasťou je aj 
riešenie dopravného napojenia. 

 

 Žiadame o riešenie dlhodobo odstaveného vozidla na križovatke ul. Potočná x Hájska x 
Ovocinárska. Ide o Fiat Bravo – NR 686 FO. 

Bol zistený majiteľ vozidla, vo veci sa ďalej koná. 
 

 113/VMČ/2016 – Mesto Nitra, UHA  
Útvar hlavného architekta (Ing.Ligačová) požiadal Národnú diaľničnú spoločnosť, aby vo veci 
výstavby protihlukovej steny na ceste R1A boli v roku 2017 realizované všetky potrebné kroky 
pre vydanie územného a stavebného povolenia a následne v roku 2018, kedy začne produkcia 
automobilky Jaguar Land Rover, bola protihluková stena zrealizovaná. Aktuálne  je potrebné brať 
do úvahy aj očakávaný nárast dopravy 700 kamiónov denne pre potreby automobilky. 

 Odpoveď zo strany NDS je, že  začiatok realizácie predmetnej stavby predpokladajú 
najskôr koncom roka 2018. To znamená posun o pol roka v porovnaní s pôvodným 
prísľubom. 
 

 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 2017, 
podľa vývoja počasia. 



Odbor IVaR MsÚ 

 Pri napojení novej časti parkoviska pod ul. Murániho (predĺženie parkoviska) na pôvodné 
parkovisko je veľký výškový rozdiel. Žiadame o stavebné úpravu s miernejším nájazdom  

z prednej časti parkoviska do novej časti.  

 Odpoveď OIVaR :   Výškový rozdiel novej časti parkoviska bol vynúteným riešením 
(potrebou dodržania krytia pre zemný kábel 22kV vedenia). Je tu osadený nájazdový 
obrubník, ktorý je certifikovaný a je osadený  v súlade so všetkými platnými normami STN. 
Prevýšenie je max. 65-70 mm, čo je pod 50% možného prevýšenia týmto nájazdovým 
obrubníkom. 
 

 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 zo 
slučiek, aby boli všetky funkčné  a aby výstupy zo sčítania boli úplné a reálne. 
 

 Žiadame samostatne nasvetliť priechod pre chodcov na ul. Štúrova v MČ Mlynárce. Ide o 
priechod pred obchodom Máčik, kde prišlo k dopravenej nehode s ťažkými následkami (zranenie 
chodca). 

 požiadavka bola zaradená do návrhu rozpočtu na rok 2017 z celomestkých zdrojov- 
položka rozpočtu r.2017: Bezpečné priechody. 

 

 Žiadame opraviť rozhlas v Párovských Hájoch a na Kyneku – list s urgenciou zaslaný 3.októbra 
2016, bez reakcie Službytu Nitra. 

 Zo strany Službytu Nitra bola vystavená objednávka na opravu rozhlasu. 
 
K bodu 2 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov   

 01/VMČ/2017 – Hlavný kontrolór Mesta Nitry 
Odstúpenie požiadavky p. M.T., Nitra-Mlynárce, vo veci nevhodného správania občanov 
bývajúcich na ul. Telgártska. 

 VMČ nemá zatiaľ položku (monitorovací kamerový systém) na tomto mieste v pláne na 
r.2017. V prípade prebytku rozpočtu za r.2016 (na základe záverečného účtu známeho 
v apríli  2017) bude prípadne možné zaradiť túto požiadavku do  plánu realizácie na 
r.2017. 

 

 02/VMČ/2017 – Odbor majetku 
Žiadosť o vyjadrenie ku kúpe pozemkov. Ide o novovytvorené pozemky v k.ú. Párovské Háje 
do vlastníctva Mesta Nitra za kúpnu cenu 1,- €. Ide o pozemky budúcich komunikácií. 

VMČ nemá námietky proti kúpe týchto pozemkov,  po zrealizovaná všetkých inžinierskych sietí, 
vybudovaní samotnej komunikácie a prevzatí komunikácie správcom miestnych komunikácií-
Strediskom mestských služieb MsU. Riešiť je to možné  zmluvou o budúcej kúpnej zmluve(odbor 
majetku MsU). 
 

 03/VMČ/2017 – Odbor majetku 
Žiadosť o vyjadrenie k odpredaju spoluvlastníckeho podielu  2/5-iny vo vlastníctve Mesta Nitra 
na p.č. „E“ KN č. 41/4 na LV 8090 kat. územie Mlynárce. Uvedené žiada majiteľka v podiele 
3/25-iny, p. Z.Babulicová. 

 VMČ nemá námietky a odporúča odpredaj uvedeného  podielu mesta pre žiadateľku, 
resp.spoluvlastníkom. 

 

 05/VMČ/2017 – Odbor majetku 
Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena, vybudovanie parkovísk na pozemkoch 
mesta na ul. Bulharská. 

 Uvedené patrí do kompetencie VMČ č. 2, preto im túto požiadavka odstupujeme. 
 



 08/VMČ/2017 – Ing. Božena Vitázková, problémy týkajúce sa ul. Murániho 

 oprava chodníka na ul. Murániho 6-10 

 vypílenie tuje pred Murániho č. 8 

 odchyt premnožených holubov 

 presvetľujúci rez stromov pred Murániho 6-10 
Všetky uvedené problémy rieši predseda VMČ s kompetentnými pracovníkmi mesta, resp. Strediska 
mestských služieb. Opravu chodníka zaradíme  do návrhu rozpočtu na rok 2017,  odchyt holubov 
bol postúpený kompetetnému pracovníkovi  OKČaŽP-Ing.Stančíkovi, a vypílenie resp. opílenie 
drevín je riešené s Ing. Vencelovou.  
 
K bodu 3 – Informácie  

 Predseda VMČ informoval o zrealizovaných akciách za rok 2016 v rámci nášho VMČ. 
Z pôvodného balík 450 tis.€ sa do sklzu na r.2017 dostali 2 akcie- rekonštrukcia KD Kynek 
a parkovisko Považská/Piešťanská(pôvodne Považská nad CO krytom).  

 Výjazd  z parkoviska pri BD Kmeťova 16 
Odborom výstavby a rozvoja bol vypracovaný návrh na riešenie, ale nebol odsúhlasená dopravným 
inšpektorátom. OVaIR dal vypracovať aj alternatívne riešenie- vybudovanie otočiska na konci 
parkoviska. Členovia VMČ považujú alternatívu 1 za lepšiu i reálnu, preto žiadame, aby sa znova 
oslovil ODI, v prípade potreby aby bolo požiadané o potrebné výnimky pre jeho zrealizovanie na 
príslušnom ministerstve dopravy. 

 VMČ 5 opätovne prerokoval investičné požiadavky na r.2017 (balík 500 tis.€), definoval 
priority každej mestskej časti nášho obvodu, ktoré boli 19.1. postúpené OIVaR MsU. 

 Predseda informoval o termínoch zasadnutí VMČ 5 na celý kal. rok 2017. 
 
K bodu 4 - Rôzne   
Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom referátu organizačného odb. služieb MsÚ 
iným útvarom MsÚ: 
OKČaŽP  

 Osadiť dopravné zrkadlo na ul. Partizánska, v križovatke s ul. Považská, pri výjazde 
z Považskej nie je vidieť autá prichádzajúce zhora po Partizánskej. 
Osadiť dopravné zrkadlo na ul. Jarabinová, v križovatke s ul. Rýnska.  

 Zriadiť priechod pre chodcov na ul. Jarabinová, na úrovni  výbočísk  autobusov MAD. 

  24.02.2017 sa bude konať Fašiangový karneval v priestoroch KD Párovské Háje 

 25.02.2017 sa bude konať Fašiangové posedenie v priestoroch KD Mlynárce 

 VMČ má výhrady ku zimnej údržbe schodísk(na ul.Piešťanská boli schody očistené až po 
urgencii obyvateľky  Považskej ul. a v úseku medzi potravinami Nitrazdroj na Rýnskej 
a kaplnkou ul.Murániho vôbec). Okrem toho schodisko Považská/Piešťanská vedľa kotolne 
zatápa vytekajúca zapáchajúca voda vytekajúca z oporného múru nad kotolňou- potrebné 
riešiť so ZsVs.  

Odbor kultúry MsU: 

 VMČ žiada zakúpiť a inštalovať  oponu na pódium KD P.Háje (hlavne kvôli zlej akustike) 

 VMČ 5 žiada zakúpiť nové stoly(cca 16) do KD Mlynárce zo schválených  finančných 
prostriedkov VMČ 5 na r.2017 +1 magnetickú informačnú tabuľu 

 
Ďalšie zasadnutie VMČ  5 sa uskutoční v stredu 08.02.2017 o 16.00 hod. v PKO.  
 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
23.01.2017 
 
 
 

Ing. Milan Burda 
predseda VMČ 5 Nitra- 

Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 


