
 

                  Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 08.06.2016 Na Hôrke 30, Diely 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
Program: 
1. Prezentácia nahlásených hostí 
2. Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
3. Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov  
4. Informácie došlé 
5. Rôzne  

 
Zasadnutie otvoril a členov VMČ privítal predseda VMČ Ing. Milan Burda. Zúčastnili sa ho  5 členovia  
(priložená prezenčná listina), VMČ bol uznášaniaschopný. 
 

 
K bodu 1 : Prezentácia nahlásených hostí 

 VMČ/58/2016 - Ing.arch. Zelenický – investičný zámer „BÝVANIE KAMENEC“ 
Prezentoval zámer spoločnosti Stability Invest, s.r.o. o výstavbu cca 120 bytov v lokalite Kamenec, 
v priestore ul. Viničky a Kmeťova. Malo by ísť o polyfunkčné budovy, pričom okrem bytov je 
plánovaná aj občianska vybavenosť slúžiaca najmä v súvislosti s týmito bytmi. Samozrejmosťou by 
bolo aj vybudovanie parkovacích miest v príslušnom počte podľa platných noriem. 
- VMČ uvedený zámer prerokoval a nemá námietky k prezentovanému zámeru výstavby 

polyfunkčných objektov s hlavnou funkciou bývanie. 

  
K bodu 2 : Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
 
   Kanalizácia MČ Kynek a Párovské Háje - odstránenie závad spätných úprav MK po    

  dobudovaní kanalizácie  
Práce sa začali,  ale rozsah a trvanie prác nám nikto neoznámil.  Je nutné tieto údaje definovať a 
stanoviť, kto konkrétne bude následne uvedené opravy za správcu komunikácií preberať. 
Zástupcovia VMČ 5 nie sú správnym orgánom, preto ich účasť je len informatívna.  
 

 Opraviť sieť na multifinkčnom  ihrisku Párovské Háje – Službyt Nitra nám zaslal odpoveď, že 
podľa   kapacitných možností strediska údržby uvedené vykoná pôvodne do konca roka 2015, 
neskôr podľa možností v tomto roku. Zatiaľ nesplnené. Úloha trvá.  

 

 Vodorovné dopravné značenie (VDZ) na ul. Pražská, Zvolenská, Murániho , Kmeťova - 
parkovisko atd. 

- Vyznačovanie VDZ sa začalo parkoviskom Na Kmeťovej 1-5, ďalej Na Hôrke – v poradí, ktoré 
uprednostnilo Stredisko mestských služieb, nie VMČ 5. VMČ 5 trvalo na tom, aby sa urobilo VDZ 
na Kmeťovej,  Zvolenskej,  potom na ul.Murániho a  nakoniec na ul.Na Hôrke.  

 

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

- Dňa 15.06.2016 sa uskutoční rokovanie pracovnej skupiny zostavenej na tento účel. Za  náš 
VMČ sa zúčastní  Ing. Mikulášik . 

 



 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.  Podľa 
aktuálnej info p.Vencelovej by sa malo začať s prácami koncom júna.  

 

 Žiadame dokončiť opiľovanie stromov v areáli Liečebno-výchovného sanatória na Kyneku pri 
Ovocinárskej 25 –  p. Čery informoval, že práce sú urobené len čiastočne, treba pokračovať. Má 
za úlohu kontaktovať osobne riaditeľa sanatória. P.Čerymu sa počas mája  2016 nepodarilo 
skontaktovať sa s riaditeľom sanatória. Úloha trvá. 

 

 Požadujeme, aby sa na jar 2016 začalo s opravou výtlkov v celej MČ Mlynárce a Kynek, 
p.Klačko  Opravy v MČ Mlynárce sa začali, úloha čiastočne splnená, ešte treba dokončiť niektoré 
ulice.  S opravami v MČ Kynek zatiaľ počkáme, nakoľko tu prebiehajú opravy komunikácií v rámci 
reklamácie po výstavbe kanalizácie. 

 

 p.Tatar požiadal o riešenie vraku vozidla s bratislavským EČ pod ul.Murániho, nemá STK 
Uvedené bolo postúpené MsP za účelom zistenia majiteľa vozidla.  
 

OKČaŽP – stredisko mestských služieb MsÚ   

 žiadame postriekať chodníky na cintoríne Kynek proti burine- nesplnené, urgovať 

 ostrihať prerastené okrasné kríky na ul. Tokajská, Diely, ktoré zasahujú do chodníkov – prerastené 
kríky na ul. Tokajská oreže dodávateľ prác –firma p. Zeumera po 2. kosbe cca do 25.6.2016. 

 opraviť detské ihriská – Tokajská 9-11 a Zvolenská 11-15 – požiadavku zaevidovali a OKČaŽP – 
Stredisko mestských služieb uvedené  zahrnie do zoznamu opráv. Odstraňovanie nahlásených 
závad prebieha podľa dôležitosti. 

 vymeniť piesok na DI Párovské Háje a Kynek - požiadavku zaevidovali a OKČaŽP – Stredisko 
mestských služieb uvedené  zahrnie do zoznamu opráv. Odstraňovanie nahlásených závad 
prebieha podľa dôležitosti. 

 ostrihať kríky, ktoré prerastajú z cintorína Mlynárce do chodníka - splnené 

 Po kosení verejných plôch v MČ Kynek dodávatelia nehrabú dôsledne pokosenú trávu. Ak je to 
možné, treba vymeniť dodávateľa prác alebo súčasného sankcionovať, napr. zadržať úhradu  
faktúry za práce až do vykonania nápravy. Nakoľko tento stav sa opakoval aj pri druhej kosbe, 
žiadame o okamžité riešenie, t.j. aby kontrolóri zo Strediska MS dôsledne trvali na dokončení 
a riadnom vykonaní prác.  

 požadujeme opraviť výtlk na ul. Zvolenská pred vchodom č. 5 - splnené 
 

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.  

- Na zvolaný ŠSD neprišiel majiteľ nehnuteľnosti. Preto bude zvolané opätovné konanie na  mieste 
dňa 29.06.2016. 
 

Službyt Nitra 

 opraviť sieť na multifunkčnom ihrisku Párovské Háje – Službyt Nitra nám zaslal odpoveď, že podľa 
kapacitných možností strediska údržby uvedené vykoná v tomto roku. 

 požadujeme opraviť siete a dvere na multifunkčnom ihrisku Kynek-nesplnené, urgovať!!  
 
Odbor majetku: 

 požadujeme opraviť oplotenie- vymeniť  pletivo na asfaltovom ihrisku v športovo-rekreačnom 
areáli na Dieloch, ktoré nie je v správe Službytu Nitra a  nachádza sa vedľa multifunkčného 
ihriska. – do zasadnutia VMČ sme nedostali žiadnu reakciu. Zaslané odboru majetku MsU. 
 

 21/VMČ/2016 – Združenie za práva zvierat    Ing.Mikulášik upozornil na to, že združenie zrejme 
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. Je nutné 
tento stav preveriť (17.3.2016 sa nám vrátil list adresovaný fe Hydinári s.r.o., Hájska 9, Nitra ako 
adresát neznámy).  
Uvedené bolo následne doručené na domácu adresu konateľa spoločnosti, zatiaľ nemáme žiadnu 
reakciu. 

 

 P.Klačko požaduje, aby bolo upravené okolie fy Möbelix zo strany ul. Krompašská tak, ako to bolo 
s ňou predtým dohodnuté. P.Klačko preverí na stavebnom úrade, k čomu bol stavebník zaviazaný 
v stavebnom povolení. 

 

 Športovo rekreačný areál na Dieloch na  Popradskej ulici ( dočistenie „pralesa“ v dolnej časti 
areálu). – 14.06.2016 bude zrealizovaná 2.etapa orezu stromov a výrub kríkov, hlavne šípov  
a následne 15.06.2016 za pomoci aktivačných pracovníkov mesta bude priestor vyčistený od 
anorganiky. 

 
 

K bodu 3 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov   

 VMČ/59/2016 – Jana Seteyová, Trnavská27A, Nitra Kynek – zaplavovanie pozemku dažďovou 
vodou z komunikácie 

- VMČ odporúča uvedené riešiť na svoje náklady odvodňovacím žľabom pred bránou pri vjazde 
na vlastný pozemok.  

 

 VMČ/60/2016 – OKČaŽP – zoznam rozkopávok komunikácií a zelene za apríl a máj 2016 
- VMČ uvedené zobralo na vedomie.  
 

 VMČ/61/2016 – 348ú/3059/2016/OM - MsÚ – odbor majetku – žiadosť o súčinnosť pri 
majetkovom vysporiadaní pozemkov , či zriadenie vecného bremena pre potrebu verejného 
osvetlenia na ul. Kamenecká, Poľná 

- VMČ nie je  kompetentný riešiť majetkové vysporiadanie pozemkov,evtl. súhlas s vecným 
bremenom,  aj keď ide o verejnoprospešnú stavbu . Niektorí vlastníci buď nesúhlasia, 
resp.neposlali žiadnu odpoveď na výzvu.je to úlohou odboru majetku MsÚ. 

 

 VMČ/62/2016 – Ing. Kristína Benková, Tokajská 10, Nitra – žiadosť o obnovu vodorovného 
dopravného značenia na parkovisku, ktorú žiadajú od roku 2014 

- Na tento rok je už spracovaný harmonogram obnovy vodorovného dopravného značenia 
v našom obvode, prevažne na sídlisku VMČ Diely. Tu  sú v pláne ul. Zvolenská, Murániho, 
Kmeťova, Na Hôrke.  Zaradíme do požiadaviek na tento rok, nevieme ale garantovať, či táto 
požiadavka bude zrealizovaná ešte v tomto roku. 

 

 VMČ/63/2016 – OKČaŽP-2452/16-008 – žiadosť o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta, 
pre Pavla Kozára, na ul. MURÁNIHO č. 9 

- VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta pre žiadateľa 
po  posúdení odkázanosti odb. útvarom MsÚ. 

 

 VMČ/64/2016 – OKČaŽP-3627/16-008 – žiadosť o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta, 
pre Juraja Kopeckého, na ul. ZVOLENSKÁ č. 26 

- VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta pre žiadateľa 
po  posúdení odkázanosti odb. útvarom MsÚ. 

 

 VMČ/65/2016 – OKČaŽP – žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta, pre Branislava Prekopa, 
na ul. MURÁNIHO na parkovisku pri lezeckej stene 



- VMČ uvedené prerokovalo a odporúča vyhradenie parkovacieho miesta pre žiadateľa po  
posúdení odkázanosti odb. útvarom MsÚ. 

 

 VMČ/66/2016 – OKČaŽP – žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta, pre Zuzanu Čutekovú, na 
ul. NA HORKE č. 26 

- VMČ uvedené prerokovalo a odporúča vyhradenie parkovacieho miesta pre žiadateľa po  
posúdení odkázanosti odb. útvarom MsÚ. 

 

 VMČ/67/2016 – Ing. Roman Sládeček, Nitra – zastavovacia štúdia „Mlynárce – Nitra, 
Kamenecká – Furmanská ulica“ 

- Ide o lokalitu pre IBV prístupnú  z ul. Furmanská, alebo ul. Kamenecká, ktoré ešte nie sú 
vybudované. VMČ zámer prerokovalo a považuje ho za predčasný, nakoľko nie je zabezpečený 
reálny prístup k pozemkom v predmetnej lokalite. 

 

 VMČ/68/2016 – 366ú/9383/2016/OM - MsÚ – odbor majetku – žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu 
vecného bremena na pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra na LVč. 7149 v k.ú. Mlynárce „C“ KN 
parc. č. 425/1, 462/103, 425/115 a 425/111 pre potreby uloženia NN káblovej prípojky pre 
žiadateľa Ing. Jozef Bisták 

- VMČ uvedené prerokovalo a namá námietky k zriadeniu vecných bremien, pri uložení sietí je 
nutné zohľadniť budúcu výstavbu plánovanej MK Furmanská . 

 
 

K bodu 4 – Informácie  
Koncom júna 2016 budú ešte dodatočne schválené pre VMČ 5 finančné prostriedky na rok 2016        
(z úveru) a zoznam investičných akcií  bude zverejnený na zasadnutí MZ 23.6.2016. 
 
K bodu 5 – Rôzne 

 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. 
V prípade bol zainteresovaný okrem iných aj p.Jozef Mikač. Išlo o možné (pravdepodobné) 
nelegálne spevnenie časti MK Nad potokom štrkodrvou a osadenie potrubia na odvedenie 
dažďových vôd do brehu Kyneckého potoka. ŠSD sa uskutočnil 26.1.2010. VMČ preverí aktuálny 
stav na  stavebnom úrade MsÚ Nitra. 

 P.Pupíková opätovne žiadala zabezpečiť drobné opravy, konkrétne prvkov DI v P.Hájoch, siete 
na multifunkčnom ihrisku P.Háje, ako aj pokosenie pozemku pri prečerpávacej stanici na 
ul.Ulička. 

 GULÁŠ CUP Kynek 18.06.216 – je pripravený ako po minulé roky bohatý sprievodný program, 
výborný guláš a dobrá nálada. VMČ 5 odsúhlasilo nákup surovín na prípravu gulášu, hlavným 
kuchárom bude člen VMČ 5,p.M.Čery( VMČ 5 bude mať svoje súťažné družstvo). 

 PIVNÉ SLÁVNOSTI alias „Posedenie pri pivku“ sa bude konať v sobotu 9.júla 2016 od 16.00 do 
22.00 hod.  v priestoroch pri Skateparku Diely 

 Pokosiť porast okolo prečerpávacej stanice kanalizácie na ul. Ulička v prípade, že ide o mestský 
pozemok, inak vyzvať vlastníka. 

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

  vyčistenie priepustu  pod mostíkom potoka na ul. Ulička v Párovských Hájoch  - Stredisko MS 

 žiadame postriekať chodníky na cintoríne Kynek proti burine –  nesplnené, urgovať 

 Po kosení verejných plôch v MČ Kynek dodávatelia nehrabú dôsledne pokosenú trávu. Ak je to 
možné, treba vymeniť dodávateľa prác alebo súčasného sankcionovať, napr. zadržať úhradu  
faktúry za práce až do vykonania nápravy. Nakoľko tento stav sa opakuje aj pri druhej kosbe, 
žiadame o okamžité riešenie- dôslednú kontrolu prác.  



 
Službyt Nitra 

 opraviť sieť na multifunkčnom ihrisku Párovské Háje – Službyt Nitra nám zaslal odpoveď, že podľa 
kapacitných možností strediska údržby uvedené vykoná v tomto roku. 

 požadujeme opraviť siete a dvere na multifunkčnom ihrisku Kynek  
 
Odbor majetku: 

 požadujeme opraviť oplotenie, resp. vymeniť  pletivo na asfaltovom ihrisku v športovo-rekreačnom 
areáli na Dieloch, ktoré nie je v správe Službytu Nitra a  nachádza sa vedľa multifunkčného 
ihriska. Do zasadnutia VMČ sme nedostali žiadnu informáciu k veci.  

 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ  5 sa uskutoční v stredu 06.07.2016 o 16.00 hod. v priestoroch KD KYNEK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Ing. Milan Burda 
                                                                                            predseda VMČ 5 Nitra- 
        Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nitra,  dňa 09.06.2016        
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
 
 
 
 
 


