
Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 05.04.2017 v KD Kynek 

 

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 5  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  

Oprava by mala byť zrealizovaná v priebehu mesiaca apríl/máj 2017. 

 

 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. Úloha splnená. 

 

 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.  

      Podľa predbežnej informácie odboru dopravy UNSK pracovné stretnutie k tejto problematike bude      
      koncom apríla 2017. 

 

        Dňa 13.12.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vo veci údržby detských ihrísk. Bolo 
dohodnuté, že na jar 2017 sa pracovné stretnutie zopakuje. 
V rámci tejto ohliadky boli skontrolované všetky detské ihriská na sídlisku Diely. Tie, ktoré sú 
stále udržiavané, ale vykazujú stále nedostatky, upraví MsÚ. Ide  napr. ihrisko pri ul. 
Piešťanská/Dunajská (nad skate parkom). Terén bude vyrovnaný, aby neprichádzalo k zosuvu 
kameniva na dopadovej ploche.  Ihrisko medzi domami Zvolenská 16 a 18 sa opraví do tej miery, 
že budú obnovené použiteľné časti tohto ihriska. V pláne je i realizácia oplotenie DI pri ZŠ Na 
Hôrke 30 a postupná  revitalizácia a inštalácia hracích prvkov na ďalších DI. 
 

 Odchyt premnožených holubov na ul. Murániho – uvedenú lokalitu OKČaŽP zohľadní pri 
plánovanom odchyte holubov v roku 2017. 

Úloha je  v sledovaní. 
 

 p.Raček žiada o zaradenie súvislej opravy ul.Zvolenská párne č. do inv.plánu VMČ 5 (čo je pre 
tento rok nereálne) a umiestnenie polozapustených kontajnerov na Zvolenskej 12-14 namiesto 
klasických 1100 lt . kontajnerov. Predseda VMČ 5 urgoval niekoľkokrát u Ing.Jakubčina- bez 
odpovede. Úloha: v sledovaní. 
 

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

Bola vykonaná obhliadka tohto miesta. Úloha je v riešení. 
 



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

Podľa stanoviska OKČaŽP budú označené stromy na ul. Zvolenská vypílené a na stromoch na ul. 
Viničky bude vykonaný zdravotný rez. V jesennom období roku 2017 bude do svahu vysadená 
zeleň ako náhrada trávnika. 

 Žiadame opraviť tabuľu oznamov na Lukovom dvore (kontaktná osoba – zapisovateľka p. 
Chlebcová)    Pozn: Tabula bola opravená 6.4. 2017. 
 

 Požiadavka očistiť posprejovanú infotabuľu na Dieloch-Viničkách pri kaplnke na  Murániho ul. 
       Pozn.: Tabuľa bola očistená 6.4.2017. 
 
K bodu 3 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov   

 27/VMČ/2017 – Mesto Nitra, Útvar hlavného architekta  

Požiadavka na spresnenie umiestnenia dvoch informačných tabúľ 
VMČ požaduje na ul. Partizánska výmenu jestvujúcej tabule (Dunajská x Partizánska) 
a umiestnenie jednej novej informačnej tabule VMČ na tzv. „starej“ Jarockej ul. (pri ul.Čakanková).  

 

 29/VMČ/2017 – Mesto Nitra, Odbor majetku  
Žiadosť o stanovisko k zriadeniu vecného bremena, Nitra, Poľná 45 bj. Vecné bremeno v prospech  
– Západoslovenská distribučná , a.s., stavba „Nitra Poľná 45bj“  
VMČ uvedené prerokovalo a súhlasí so zriadením vecných bremien pre potreby uvedenej stavby, 
za dodržania požiadavky stanovenej ÚHA(t.j. uloženia vedenia verejného osvetlenia do chráničky). 
 

 30/VMČ/2017 – Mesto Nitra, Odbor majetku  

Žiadosť o vyjadrenie k odkúpeniu stavby „SO 11 – Verejné osvetlenie“, vybudovanej v rámci 
výstavby 54 RD v obytnej skupine Južný prameň. Kúpna cena 1,- €.   
VMČ uvedené prerokovalo a kúpu odporúča. 
 

 31/VMČ/2017 – Mesto Nitra, Odbor komunálnych činností a životného prostredia  
Žiadosť o stanovisko k predĺženiu vyhradeného parkovacieho miesta na ul. Zvolenská 9 pre          
V. Lauka.  
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺžiť vyhradenie parkovacieho miesta 

 

 32/VMČ/2017 – Ing. Eva Kováčová  

Žiadosť o prehodnotenie stanoviska k zmene funkčného využitia pozemku. Ide o pozemok p.č. 
3879/40 k.ú. Párovské Háje. Ako dôvod pre prehodnotenie uvádza, že všetky náklady na zriadenie 
prístupovej komunikácie, chodníkov, vnútornej komunikácie, osvetlenia ako aj inžinierskych sietí si 
vlastníci vybudujú výlučne vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. Zaväzujú sa , že nebudú žiadať 
od mesta Nitra žiadne spolupodieľanie sa na budovaní a financovaní kompletnej infraštruktúry. 
VMČ uvedené prerokoval a neodporúča zmenu funkčného využitia tohto pozemku v ÚPN mesta. 

 

 33/VMČ/2017 –  J.Trebichalský  

Žiadosť o riešenie zlepšenia stavu komunikácie, IS, verejné osvetlenie a pod. na ul. Čakanková.   
 
Ide o lokalitu  na Novom Lukove (ul. Čakanková, Diaľničná, Čečinová, Hájnická, Lukovská, Pri lese - 
pozemky pod nimi sú vo vlastníctve súkromných vlastníkov, nie mesta)), teda lokalitu bývalej 
záhradkovej osady, ktorej funkčné využitie bolo už dávnejšie pod tlakom občanov zmenené na 
lokalitu s prípustnou funkciou IBV. VMČ 5 pri tomto schvaľovaní ale vychádzal z toho, že mesto Nitra , 
ani  VMČ 5 sa týmto nezaväzujú k dobudovaniu  technickej infraštruktúry v danej lokalite. Ide 
u súkromné pozemky a lokality, ktoré neboli dovybavené verejnou technickou  infraštruktúrou a tomu 
zodpovedala i kúpna cena pozemkov. Infraštruktúru si budú musieť  majitelia pozemkov dobudovať 
na vlastné náklady. VMČ 5 aj na základe požiadaviek obyvateľov ul.Hájnická dá tento rok vypracovať 
PD verejného osvetlenia a chodníka ul.“stará „  Jarocká ako prípravu pre budúcu stavebnú realizáciu. 

 
 
 
 



K bodu 4 – Informácie  
Pripravované akcie VMČ :  
 

 13.05.2017 Deň matiek MLYNÁRCE 

 17.06.2017 Guláš Cup KYNEK 

 30.05.2017 MDD na MŠ Zvolenská- finančná spoluúčasť VMČ 

 01.07.2017 Pivné slávnosti na Dieloch (pri amfiteátri) 

 29.07.2017 Guláš cup MLNYNÁRCE ( 3. ročník amatérskeho varenia guláša) 
 

 
K bodu 5 - Rôzne  
 

 11.4.2017 bude porada predsedov VMČ s primátorom mesta 

 12.4.2017 o 15.00 hod. sa na MsÚ uskutoční ďalšie (snáď záverečné) stretnutie 
k regulovanému (rezidentskému)  parkovaniu na sídliskách Klokočina a Diely. 

 19.4.2017 sa uskutoční pracovná porada na MsÚ k problematike parkovania a následne 
k téme školstva v NR 

 
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) 

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

 dosledovať úpravu po rozkopávke na chodníku za domom Dunajská 18 

 pozametať chodník na ul. Trnavská od zimného posypu 

 opraviť poškodený chodník na ul. Trnavská 

 opraviť výtlky ma na MK v mestskej časti Kynek a Diely 

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

 žiadame o informáciu k prevádzke, ktorá bola zriadená v Mlynárciach na ul. Štúrova za 
železničným prejazdom  (predajňa áut) 

 dočistiť vpusť pre dažďovú vodu pri schodisku ul. Zvolenskej pri zadnom oplotení MŠ 
Zvolenská 
 

Odbor kultúry 

 Nakoľko sa opakovane stalo, že sklo na vchodových dverách KD Párovské Háje bolo rozbité, 
žiadame o zabezpečenie/inštalovanie kovovej žalúzie (rolety). 

 
Odbor majetku 

 Dávame podnet na prehodnotenie uzatvorenej nájomnej zmluvy nájomcovi v KD Kynek, resp. 
vyzvať nájomcu, aby si plnil povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Interiér je z pohľadu 
starostlivosti, čistoty a údržby hlavne sociálnych zariadení v zlom stave. Nájomca sa 
o priestory adekvátne nestará. 

 
Ďalšie zasadnutie VMČ  5 sa uskutoční v stredu 03.05.2017 o 16.00 hod. na Dieloch, Na Hôrke 30 A.  
 

Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
10.04.2017 
 
 

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

 


