
Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 07.12.2016 v KD Kynek 

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

 
Zasadnutie otvoril a členov VMČ privítal predseda VMČ Ing. Milan Burda. Zúčastnili sa ho  
6  členovia (priložená prezenčná listina). VMČ bol uznášaniaschopný. 
 
K bodu 1 : Prijatie hostí a prezentácia ich požiadaviek  

 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). Zároveň požiadali 
o zabezpečenie vykonávania zimnej údržby na tejto komunikácii. 
VMČ nemá realizáciu VO v danom úseku (cca 800 m, RN 50 tis. EUR) zahrnuté do návrhu 
požiadaviek VMČ 5 do rozpočtu mesta na rok 2017.V r.2017 dá VMČ 5 vyhotoviť projektovú 
dokumentáciu VO. Uvedenú akciu navrhneme do rozpočtu na rok 2018. Pozemky pod MK Na 
dolinu sú vo vlastníctve mesta, samotná komunikácia v časti áno, v časti  nie(betónový povrch), 
nakoľko ju mesto nebudovalo. Plán zimnej údržby bol schválený, predmetná MK je do plánu 
zimnej údržby na túto zimnú sezónu zaradená do III. kategórie. 
 
 

K bodu 2 : Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 

 p. Petrík, Petríková – komunikácia na ul. Jarabinová 
Problém spevnenia cesty medzi ul. Rýnska a Šúdolská- prišlo k záberu ich pozemkov bez ich 
súhlasu. Žiadajú o majetkovo-právne vysporiadanie. Postup v danej veci viazne vzhľadom na 
cenu, keďže každá zo strán má inú predstavu o kúpno-predajnej cene. Rieši  predseda VMČ 
spolu s odborom majetku mesta. 
 

 p. Mikač – predložil VMČ 5 dokumentáciu Číslo S: SP 331/2010-004-Ing.Dá z 8.2.2010-  
k dávnejšiemu prípadu – výsledku štátneho stavebného dohľadu (ŠSD) na MK Nad Potokom 
(p.Mikač) z r.2010.      
Uvedený problém odvodnenia MK nie je doriešený v zmysle záverov z h.u. stavebného dohľadu. 
VMČ 5 žiada Stredisko MsS vykonať tvaromiestnu obhliadku ešte v tomto roku, navrhnúť 
potrebné technické riešenie a požiadať odbor výstavy o cenovú kalkuláciu predpokladaných 
nákladov. Úlohou VMČ 5 bude následne zabezpečiť financovanie rozpočtovým opatrením.         
T: apríl 2017. 
 

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

14.11.2016 sa uskutočnilo spoločné stretnutie za účasti člena VMČ 5-Ing. Mikulášika 
a dodávateľa stavby. Bolo dohodnuté, že sa zrealizujú  úpravy na komunikácii Ovocinárska 
v stúpaní. Zároveň budú utesnené medzery medzi ryhou a pôvodnou konštrukciou komunikácie. 

 



 VMČ/76/2015 – prednosta MsÚ v Nitre - zákaz parkovania  na sídlisku Diely pre vozidlá dlhšie 
ako 5,0m + rezidentské parkovanie na sídliskách 
Pôvodne stanovený termín ďalšieho stretnutia bol zrušený a stretnutie sa uskutoční v náhradnom 
termíne. PS: 14.12.2016 sa uskutočnilo 7.pracovné rokovanie k téme. 

 

 21/VMČ/2016 – Združenie za práva zvierat    Ing.Mikulášik upozornil na to, že združenie 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 v rozpore s platným UPN.  
Spoločnosť Hydinári , s.r.o., ako majiteľ objektu dal písomnú informáciu, že nájomca Združenie 
za práva zvierat, o.z., Bratislava mu oznámil, že svoju činnosť ukončí ku dňu 30.06.2017. 

 

 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, ale nedostatočne. VMČ 5 urgoval viackrát na Stredisku MsS.   
       Vzhľadom na to, že konáre  prekážajú prejazdu autobusov MAD, opílenie je možné urobiť aj  
        v mimovegetačnom období. Urgujeme znova na Stredisku MsS. 

 

 Riešenie objektu cukrárne/kaviarne na ul. Považská nad športovo-rekreačným areálom Diely-
Popradská je opäť aktuálne, plánujeme vyhlásenie novej OVS. Potom, čo sa obyvatelia 
Považskej ulice postavili proti výstavbe parkovisdka nad CO krytom, VMČ sa rtozhoddlo pre 
alternatívne riešenie, a to  vybudovať parkovisko pre obyvateľov na opačnej strane na 
ul.Považská/Piešťanská. 
Mesto dalo spracovať projektovú dokumentáciu.  Cukráreň bude posunutá pod parkovisko. OVS 
na cukráreň/kaviareň zatiaľ nebola vyhlásená. 
 

 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. 
Listy boli odoslané, počkáme na reakciu dotknutých spoločností. 

 

 Opraviť dve diery na chodníku ul. Kmeťova, pod domom č. 16.  
Stredisko mestských služieb zaradilo uvedenú opravu do harmonogramu opráv podľa poradia 
dôležitosti. Nutné urgovať. 

 

 VMČ 5 opätovne požiadalo vedúceho Investičného odboru NSK o doriešenie križovatky ul. 
Rastislavova x Hlohovecká a Trnavská x Hlohovecká, nakoľko situácia je kritická a neúnosná. 
Bývajú tu časté dopravné zápchy, pričom predseda VMČ 5 niekoľkokrát žiadal primátora 
mesta, aby sa osobne vo veci angažoval (zatiaľ bez konkrétneho výsledku). 
Odpoveď od UNSK sme zatiaľ nedostali. 

 

 VMČ 5 v mene obyvateľov MČ Kynek žiada vedenie mesta o informáciu, v akom štádiu je 
príprava na realizáciu napojenia obce Lehota na cestu R 1A.  
Podľa informácii Ing. Mikulášik, bude uvedené riešené v termíne máj 2017. 

 

 Žiadame o riešenie dlhodobo odstaveného vozidla na križovatke ul. Potočná x Hájska x 
Ovocinárska. Ide o Fiat Bravo – NR 686 FO. 
Zo strany MsÚ v Nitre bolo začaté zisťovanie majiteľa uvedeného motorového vozidla 
a následne mesto vyzve majiteľa, aby vozidlo odstránil. 

 



 
K bodu 3 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov   

 

 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. 
 

 114/VMČ/2016 – Službyt Nitra  
Žiadosť Alechandry Cerulíkovej o  uzatvorenie zmluvy o nájme priestorov v objekte TJ Slovan 
Kynek. Účel nájmu je zriadenie a prevádzka služby  - strihane malých psov najmenšie plemená. 
VMČ uvedené prerokovalo a nemá námietky proti uzatvoreniu nájomnej zmluvy podľa žiadosti 
pani Cerulíkovej. 

 

 115/VMČ/2016 – Juraj Pinkava – vyhradenie parkovacieho miesta 
Žiada o predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta na ul. Viničky 23 ako osoba s ťažkým 
zdravotným postihnutím  v mieste trvalého bydliska.  

     VMČ  odporúča predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta na ul. Viničky  pred vchodom č. 23. 
 

 116/VMČ/2016 – KDI PZ v Nitre  
Žiadosť o vykonanie opatrení smerujúcich k trvalému zamedzeniu vstupu vozidiel na chodník ul. 
Murániho pri potravinách. Uvedené sa rieši v  súvislosti so smrteľnou nehodou, ktorá sa stala 
nedávno v dôsledku kolízie chodca so zásobovacím vozidlom do potravín. Ako najúčinnejšie 
a najvhodnejšie riešenie je podľa KDI použitie regulačných stĺpikov na začiatku chodníka.  
VMČ uvedené prerokovalo a neodporúča osadenie stĺpikov, nakoľko je potrebné zabezpečiť 
prístup sanitiek, hasičov, prípadne vozidiel pri sťahovaní obyvateľov. Odporúča regulovať vjazd 
a výjazd zásobovacích vozidiel v tomto úseku dopravným značením, resp. odstavnou plochou 
pre zásobovacie vozidlá vedľa potravín. 

 

 118/VMČ/2016 – Ján Krajanec – vyhradenie parkovacieho miesta 
Žiada o predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta na ul. Na Hôrke 22 ako osoba s ťažkým 
zdravotným postihnutím  v mieste trvalého bydliska.  

VMČ  odporúča predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta na ul. Na Hôrke  pred vchodom č. 22. 
 
 
K bodu 4 – Informácie  

 Dňa 13.12.2016 sa uskutoční pracovné stretnutie vo veci údržby detských ihrísk. 

 Požiadavky na osadenie autobusových prístreškov zaradil Odbor investičnej výstavby do 
návrhu rozpočtu na rok 2017. 

 Parkovisko na ul. Považská, pôvodne plánované  nad CO krytom, bolo pre nesúhlas obyvateľov 
BD presunuté na opačný koniec- viď. informácia hore. Realizované bude na jar 2017 
z presunov. 

 VDZ Tokajská (slepá odbočka) bude realizované v jarných mesiacoch. 

 Poškodený chodník na Dubíkovej ul.- pri Chladprodukte- opravený. 

 VMČ pozýva obyvateľov Dielov na akciu - „Vianočná kapustnica“ dňa 16.12.2016 o 17,00h pri 
Bistre Šelma. 

 10.12.2016 – sa koná Mikuláš v P.Hájoch 
 
 
 



K bodu 5 - Rôzne   
 

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

 
OKČaŽP - SMsS 

 Žiadame o predĺženie intervalu zelenej na semafore na križovatke ul. Hviezdoslavova x 
Kmeťova zo strany od Párovských Hájov. 

 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). 

 Žiadame opraviť chodník pozdĺž Trnavskej ul. Na Kyneku– poškodený výjazdom vozidiel z RD  
 

 
SLUŽBYT 

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

 
 
 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ  5 sa uskutoční v stredu 18.01.2017 o 16.00 hod. v KD Mynárce.  
 
 
 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
12.12.2016 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


