
Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 03.05.2017 na Dieloch 

 

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 
 

 Kanalizácia MČ Kynek a Párovské Háje - odstránenie vád spätných úprav MK po    
  dobudovaní kanalizácie  

Opravy komunikácií boli zrealizovaná zhruba na 85%. Úloha čiastočne splnená. M.Mikulášik 
gestoruje ďalší postup. 

 

 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.  

Stretnutie sa uskutočnilo 26.04.2017 na pôde UNSK. Z rokovania vyplynulo, že prvboradým 
predpokladom stavebnej realizácie je vypracovanie dopravného prieskumu, pričom bolo 
konštatovanéí, že na predchádzajúcom rokovaní k tejto téme Ing.Pánský z MsÚ prisľúbil, že tento 
prieskum dá vypracovať mesto Nitra. PS: Ing.Pánský sa ostatného rokovania nezúčastnil 
a v následnej korešpondencii poprel, že predtým prisľúbil zadať vypracovanie dopravného prieskumu. 
Preto predseda VMČ požiadal Ing.Pánského, resp. prednostu MsÚ, aby jasne deklarovali postoj 
mesta k tejto položke (náklad cca 4,3 tis. €). 

 

        Dňa 13.12.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vo veci údržby detských ihrísk. Bolo 
dohodnuté, že na jar 2017 sa pracovné stretnutie zopakuje. 
Uvedený problém sa rieši a predpokladaný termín začatia realizácie prác je jún 2017. 
 

 Žiadame o dosypanie kameniva na krajnicu po celom úseku  ul. Potočná medzi krajom vozovky 
a oploteniami RD (kontaktná osoba Ing. Mikulášik, 0948 966 369) 

Bude zabezpečené v mesiaci máj 2017. 
 

 Od 1.4.2017 je možné začať s opiľovaním prerastených stromov na Viničkách 17-23  a na 
ul.Zvolenská 15-17-19. 

Opiľovanie bude prebiehať v mesiacoch máj a jún. Výruby je možné realizovať až po 1,októbry.   
 

 Požiadavka očistiť posprejovanú infotabuľu na Dieloch-Viničkách pri kaplnke na  Murániho ul. 
       Pozn.: Tabuľa bola očistená 6.4.2017.  
 

 27/VMČ/2017 – Mesto Nitra, Útvar hlavného architekta  
Požiadavka na spresnenie umiestnenia dvoch informačných tabúľ 



Umiestnenie bolo spresnené, ale tabule zatiaľ dodané neboli. 
 

 Nakoľko sa opakovane stalo, že sklo na vchodových dverách KD Párovské Háje bolo rozbité, 
žiadame o zabezpečenie/inštalovanie kovovej žalúzie (rolety).  
Odbor kultúry MsÚ odstúpil požiadavku VMČ na Službyt Nitra. Nutné urgovať plnenie. 

 
 
K bodu 2 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov   
 

 36/VMČ/2017 – Mesto Nitra, Odbor majetku  

Vyjadrenie k majetkovému usporiadaniu pozemkov pre stavbu  „Chodník Nová Osada“. Ide 
o uloženie elektrického kábla popod MK Nová osada (zriadenie vecného bremena) v rámci 
investičnej akcie: „Chodník Nová osada“, pričom sú dotknuté aj pozemky v správe či nakladaní 
SPF. Pre SPF Bratislava bolo potrebné doložiť stanovisko  VMČ, o čo nás požiadal odbor majetku. 
VMČ 5 považuje túto stavbu za verejnoprospešnú stavbu, súhlasí s jej realizáciou. 
 

 38/VMČ/2017 – Mesto Nitra, Odbor komunálnych činností a životného prostredia  

Žiadosť o stanovisko k  vyhradeniu parkovacieho miesta na ul. Na Hôrke 15, pre fyzickú osobu       
J. Nagy.  
VMČ uvedené prerokovalo a neodporúča vyhradenie parkovacieho miesta. (proti:4 ; zdržal sa:2) 

 

 39/VMČ/2017 – Mesto Nitra, Odbor komunálnych činností a životného prostredia  

Žiadosť o stanovisko k predĺženiu vyhradeného parkovacieho miesta na ul. Na Hôrke 15, pre 
osobu ZŤP, R. Masaryková 
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta. (proti:0 ; za:6) 

 
 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 uvedené prerokovalo a postúpi  tento podnet na MsÚ, OKČaŽP.  

 
 
K bodu 3– Informácie  
 

1. Upresňujeme pripravované akcie VMČ :  

 13.05.2017 Deň matiek MLYNÁRCE o 15.00 hod. 

 14.05.2017 Deň matiek PÁROVSKÉ HÁJE 

 30.05.2017 MDD na MŠ Zvolenská- finančná spoluúčasť VMČ 

 17.06.2017 Guláš cup KYNEK 

 01.07.2017 Posedenie pri pivku na Dieloch od 16.00 hod. (pri amfiteátri) - hrať bude country 
kapela OKEY 

 29.07.2017 Guláš cup MLNYNÁRCE ( 3. ročník amatérskeho varenia guláša) 
2. bolo vydané určenie dopravného značenia na riešenie parkovania dodávkových a nákladných 

vozidiel na sídliskách Diely a Klokočina 
3. 5.5.2017  rokovanie s Nitrazdrojom vo veci budovania parkoviska na ul. Rýnska 

(zabezpečenie prístupu) 
4. zoznam rozkopávok v našej mestskej časti za mesiac február a marec vzal VMČ na vedomie 
5. bolo vydané záväzné stanovisko k stavbe Chodník Nová Osada, Nitra  

 

 
 
 



K bodu 4 - Rôzne  
 

6. 17.05.2017 o 15.00 hod. sa na MsÚ uskutoční ďalšie stretnutie k regulovanému 
(rezidentskému)  parkovaniu na sídliskách Klokočina a Diely.  

7. VMČ požaduje, aby sa kompetentní zástupcovia mesta i UNSK začali seriózne zaoberať 
riešením dopravnej situácie v meste, hlavne na Kyneku i v Mlynárciach v súvislosti so stavbou 
strategického parku Jaguar LR. Nutné zadať spracovanie nového dopravného generelu. 

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

 
OKČaŽP  

 opíliť prerastajúce kríky na výjazde z ul. Hájska ( v križovatke s ul. Trnavská)-úloha nesplnená 

 opraviť altánok (doplniť scudzený stôl)  na DI v Párovských Hájoch a doplniť ukradnuté          
dvierka na oplotení 

 opraviť poškodený chodník pri lávke na ul. Trnavská 

 opraviť výtlky ma na MK v mestskej časti Kynek, Diely, Mlynárce (Krompašská, 
Remeselnícka, Bolečkova) 

 opraviť prepadnutý chodník na ul. Dubíkova (kontakt p. Klačko 0903 409 429) 

 dočistiť vpusť pre dažďovú vodu pri schodisku ul. Zvolenskej pri zadnom oplotení MŠ 
Zvolenská – úloha nesplnená- nutné urgovať Stredisko MsS 

 opraviť niveletu poklopov na ul. Bolečkova 

 vraciame sa k požiadavke na opílenie stromov na ul. Štúrova v úseku Pražská – Hlohovecká 
oproti NIPEKU na druhej strane cesty 

 doriešiť podnet vo veci odvodnenia komunikácie Ovocinárska (p. Mikač)- ved. Strediska MsS 
nevedel o tomto probléme, rieši ho s p.Mikulášikom 

 riešiť so zodpovednou osobou (majiteľom RD) poškodenie chodníka v mieste vjazdu k RD  na 
ul. Trnavská (posledný pozemok pri potoku) 

 preložiť nádoby na separovaný zber z ul Ovocinárska pri futbalovom štadióne na križovatku ul. 
Hájska – Ovocinárska – Potočná 

 opraviť spomaľovacie prahy (retardéry) na ul. Ovocinárska 

 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 

 Ing.Jakubčin , resp. NKS  informovali , že na ul.Zvolenská budú inštalované polozapustené 
veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad po dohode s obyvateľmi tejto ulice (hlavne 
Zvolenská 12-14). 

 
Kancelária prednostu MsÚ 

 žiadame premiestniť tabuľu oznamov na ul. Hájska z pôvodného miesta na stranu kostola 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ  5 sa uskutoční v stredu 07.06.2017 o 16.00 hod. v KD Mlynárce  
 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
09.05.2017 
 
 
 
 

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


