
                                                                Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 07.09.2016 Diely 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
Program: 
1. Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
2. Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov  
3. Informácie došlé 
4. 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 : Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
 
   Kanalizácia MČ Kynek a Párovské Háje - odstránenie závad spätných úprav MK po    

  dobudovaní kanalizácie  
Ing.Mikulášik rieši predmetný problém  s Ing. Jakubčinom, OKČaŽP. 

 Požadujeme opraviť siete a dvere na multifunkčnom ihrisku Kynek-nesplnené, urgovať!!  
Urgované 6.7. a 17.8. znova telefonicky u riaditeľa Službytu Nitra, ktorý, ako sa vyjadril,  urguje 
ešte 2 ponuky (1 má) na dodávateľa týchto prác, ktoré by mali urobiť do konca septembra. 
Zodpovedný: Ing.M.Dovičovič-Službyt Nitra. – zostáva v sledovaní 

 Vodorovné dopravné značenie (VDZ) v MČ Diely 
     Vyznačovanie VDZ je hotové na ul. Zvolenská, Kmeťova, Na Hôrke,Murániho okrem okolia 

kaplnky(tu sa nebude robiť značenie).Ostáva priechod pre chodcov na Pražskej ul. pri cintoríne, 
resp. VDZ na ul. Tokajská, ktorá bola zaradená dodatočne do našich požiadaviek(SMS OKČaŽP  
prisľúbilo 18.8. 2016 vyznačiť VDZ).Ul. Tokajská a Pražská zatiaľ nezrealizované, Ing. Burda bude 
znova urgovať na Stredisku MS.  

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

     V riešení tohto problému sa pokračuje, najbližšie na pracovnom stretnutí 24.08.2016 o 14.00 hod., 
za VMČ 5 sa ho zúčastní p. Klačko.  Na tomto rokovaní sa riešia otázky vo veci : 

 č. 1 - Vylúčenie parkovania nákladných vozidiel a úžitkových vozidiel v obytných súboroch 
č. 2 - Vyznačenie parkovacích miest vodorovným dopravným  
č. 3 - Úprava podmienok vyhradzovania parkovacích miest pre osobitné kategórie žiadateľov 
č. 4 - Využitie voľných kapacít odstavných plôch (záchytných parkovísk) a parkovacích miest 

nákupných centier mimo času ich obchodnej prevádzky 
č. 5 - Regulácia parkovania vozidiel v obytných súboroch zavedením rezidentského parkovacieho 

systému podľa trvalého pobytu obyvateľov. 
č. 6 - Zavedenie vhodného systému vnútroblokového parkovania  
Oparenie č.6 bude vypustené z úloh. Ďalšie rokovanie má byť  zvolané na 14.09.2016 
 
OKČaŽP – stredisko mestských služieb MsÚ   

 Vymeniť piesok na detskom ihrisku Párovské Háje a Kynek - požiadavku zaevidovali na OKČaŽP , 
Stretnutie na MsÚ sa uskutočnilo dňa 24.08.2016 o 15,30 hod. na MsÚ v Nitre. – p.,Muzika 
s predsedom VMČ a poslancom Törökom urobili tvaromiestnu obhliadku týchto ihrísk.DI Na Hôrke 



je opravené, na Tokajskej opravené. Ostáva dorobiť niektoré práce na Zvolenskej, Piešťanskej-je 
požiadavka občanov na odpadové nádoby, resp. ich častejší vývoz. 

 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 pravdepodobne v rozpore s platným UPN.  
Odpoveď Ing. Kršiaka, prednostu MsÚ Nitra  je, že predmetná prevádzka nie je v súlade s ÚPN 
mesta Nitry.Regionálna veterinárna a potravinová správa však nemala a nemá  námietky 
k prevádzkovaniu (bohužiaľ schválila túto prevádzku napriek tomu, že nie je v súlade s platným 
UPN mesta). 
VMČ nie je s týmto stavom spokojný, žiadame , aby prednosta MsU prijal konkrétne opatrenia na 
zamedzenie tejto prevádzky. Zatiaľ konkrétne stanovisko prednostu nemáme, nutné 
dosledovať!! 

 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 
(p.Mikač).      
Výboru nie je jasné, čo vlastne momentálne požaduje preveriť p. Mikač, preto sa p.Mikulášik 
osobne stretne s p. Mikačom – úloha trvá, v sledovaní. navrhujeme na najbližšie zasadnutie ktoré 
sa uskutoční v KD Kynek pozvať p, Mikača 

 P.Pupíková opätovne žiadala pokosenie pozemku pri prečerpávacej stanici na ul. Ulička. 
P. Pupíková sa mala skontaktovať  s p.Mgr.Štofkom , diecéznym ekonómom z RKC a uskutočniť 
spolu obhliadku pozemku (dohodnutý termín 22.8.2016). Stretnutie prebehlo, tvaromiestna 
obhliadka sa konala, p.Štofko prisľúbil nápravu.Úloha je v riešení 

 vyčistenie priepustu  pod mostíkom potoka na ul. Ulička v Párovských Hájoch  - Stredisko MS  
postúpilo túto požiadavku Povodiu Nitry. 

     Ing. Burda kontaktoval dňa 19.8.2016  Ing.Slatároviča zo SVP š.p., Správy povodia dolnej Nitry, 
ktorý  vysvetlil, že most(mostík) na ul.Ulička nie je podľa zákona o vodách vodnou stavbou,  

     ale je súčasťou miestnej komunikácie. Nie je vo vlastníctve, ani v správe SVP.Z hore uvedeného 
vyplýva,  že jeho údržbu musí zabezpečiť  vlastník, resp. správca, v tomto prípade teda OKČa ŽP- 
Stredisko mestských služieb, ktoré týmto VMČ 5 žiada o vyčistenie priepustu od nánosov, nakoľko 
pri veľkých dažďoch dochádza k upchatiu priepustu a  pretekaniu vody na okolité pozemky 
súkromných vlastníkov). Túto úlohu rieši s vedúcim Odboru KČaŽP p. Pupíková.K zasadnutiu 
VMČ priepust nebol vyčistený- urgovať! 

 Na zasadnutie VMČ sa dostavili obyvatelia z ulíc Furmanská, Poľná a Kamenecká s požiadavkou 
na riešenie problému s miestnou komunikáciou, ktorá je v zlom stave. Obyvatelia požadujú cestu 
spevniť asfaltovou drťou.  VMČ má prísľub zo SMS na dodanie drte na úpravu  Poľnej ulice čo 
najskôr, teda do konca augusta. 
Úprava ulice bolo vykonaná, ostáva vyspraviť ešte niektoré výtlky. Urgovať p.Repu zo SMS. 

 Pani Ičová z Kamenca na VMČ 5 požiadala o opílenie kríkov na ul.Kamenecká v úseku od Poľnej 
smerom ku Zberným surovinám v dĺžke cca 20m. Požiadavku sme predložili Ing.Vencelovej na 
SMS. P.Vencelová  potvrdila, že Stredisko mestských služieb nemá Kameneckú ulicu v pasporte 
MK, preto nevie zabezpečiť orez konárov stromov a kríkov.Hľadáme iné riešenie. 

 Na predsedu VMČ 5 sa obrátil telefonicky koncom júla, a tiež emailom dňa 28.7.2016 p.Milan 
Nemček , ktorý v mene občanov ulice Murániho požiadal, aby VMČ 5 presadil zmenu času 
zákazu používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v MČ Diely,a to tak, že 
bude zosúladený s MČ Klokočina. Dôvodom sú množiace sa prípady rušenia kľudu obyvateľov 
vo večerných hodinách, znečisťovanie prostredia podnapitými občanmi , rušenie nočného pokoja 
po 22.00 hod . a pod.  Predseda prisľúbil, že spracuje návrh nového dodatku VZN v zmysle ich 
požiadaviek a predloží na MZ čo najskôr. 



Ing. Burda vypracoval návrh na zmenu príslušného VZN, ten bol v mestskej rade schválený, 
bude predložený do zastupiteľstva 13.10.2016. 

 Službyt Nitra, s.r.o. – požiadavka obyvateľov Zvolenská 17 – 19 na odvedenie dažďovej vody 
Požiadavka adresovaná na MsÚ Nitra, OKČaŽP, na vedomie VMČ č. 5 dňa 16.8.2016. 
Ing. Burda s pani Jelenčiakovou, Zvolenská 19 vykoná obhliadku na uvedenej adrese dňa 
18.8.2016. Obhliadka sa uskutočnila 18.8.2016 aj za účasti zástupcu správcu BD-Službytu Nitra, 
p.Halamu. Bola vyhotovená fotodokumentácia, zaslaná Službytu Nitra i OKČaŽP., resp. OVaR 
Ing.Hozlárovi. Službyt Nitra potvrdil, že nie je oprávnený tieto práce urobiť z fondu opráv 
obyvateľov tohto BD, ale len na základe prípadnej objednávky zo strany mesta, ktoré je 
zodpovedné za technický stav chodníka i  odvodnenie brehov a chodníkov. Gestoruje Ing.Burda, 
ktorý navrhol rýchle riešenie-vybudovanie múrika pozdĺž chodníka v úseku cca 5-10m až ku 
kotolni.  Systémovým riešením bude vybudovanie  vpuste a odvedenie dažďovej vody 
kanalizačnou rúrou popri kotolni cca 30 m až ku zbernej šachte pri oplotení MŠ Zvolenská. Nutné 
naceniť a dať do požiadaviek VMČ 5 na budúci rok. 
Do konania tohto zasadnutie sme nacenenie neobdržali.Urgovať Ing.Hozlára. 

 Službyt Nitra, s.r.o. informoval, že amfiteáter na Dieloch nemá vo svojej správe, preto oprava 
poškodených lavíc  je v kompetencii príslušného útvaru mesta NR- SMS. Oslovili sme preto 
s touto požiadavkou  Ing. Jakubčina, ved. odboru  OKČ MsÚ (Pozn.: dňa 9.7, ani 18.8. 2016 
lavice stále neboli opravené.).  
Podľa prísľubu Ing. Jakubčina budú vymenené poškodené dosky v hľadisku amfiteátra tento 
mesiac. 

 P.Pupíková upozornila na veľmi zlý stav koberca na multifiunkčnom ihrisku v P.Hájoch, ktorý je 
podmáčaný a celý splesnivený.Nutné prešetriť technický stav.Fotodukumentácia zaslaná vedeniu 
Službytu Nitra. 

 
OKČaŽP 

 P.Gavalovič zo SMS nás informoval, že pozemok okolo multifunkčného ihriska v P.Hájoch 
nemajú na starosti externí dodávatelia tejto služby (nebola im táto plocha zadaná do údržby), 
takže ostáva len to, aby  odbor OKČ tieto práce zabezpečil v rámci svojho bežného rozpočtu. 
- práce boli zrealizované 

 Žiadame o opílenie lipy, ktorej konáre prerastajú do MK. Považská pri schodisku k potravinám na 
ul. Dunajská opílenie sa malo uskutočniť v mesiaci august  – nezrealizované, urgované  u 
Ing.Vencelovej zo SMS. 

OIVaR 

 Vybudovať parkovisko pred KD Mlynárce (cca 7 parkovacích miest) – použiť zvyšnú dlažbu 
z prerábky nového cintorína – OIVaR , naceniť stav.práce   

 cintorín Mlynárce na Kmeťovej ulici – pokosiť burinu, dočistiť(SMS) a osadiť autobusový 
prístrešok – OIVaR . Prístrešok bude osadený zrejme až budúci rok. Ostatné úlohy, resp. 
požiadavky  splnené. 

 Pri BD Zvolenská 19 vybudovať odvodňovaciu vpusť  a kanalizačnou  rúrou odviesť dažďovú 
vodu do kanalizačného zberača pri plote MŠ Zvolenská. OIVaR musí spracovať návrh riešenia, 
spočítať náklady a zaradiť do investičných požiadaviek  na budúci rok. 

K bodu 2 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov   

 VMČ/98/2016 – Ivan Duchoň, Zvolenská 2/9, zámena pozemku 
    – Ivan Duchoň, Zvolenská 2/9, Ing. Jana Haller, Mühlgasse 6, Pama, Rakúsko, 

JUDr. Daniela Feilerová, Schillerova 21, Bratislava - stanovisko, projektu IBV 
p. Bádovskej 

Ide o riešenie aktualizácie UPN Nitra v obytnej zóne Kynek – Šúdol, v súvislosti so sprístupnením 
pozemkov týchto občanov v súvislosti s napojením pozemkov na projektovanú Furmanskú cestu. 



  VMČ uvedené prerokovalo a berie na vedomie. Riešenie zmien a doplnkov UPN nie je v je 
v kompetencii VMČ 5, ale útvaru hlavného architekta MsÚ v Nitre. 

 

 VMČ/99/2016 – MsÚ v Nitre, Odbor majetku 570u/5469/2016/OM – zriadenie vecného 
bremena 

Spoločnosť Lukope, s.r.o., požiadala o zriadenie vecného bremena pre stavbu „Nitra Šúdol 5 RD, 
objekt NN distribučný rozvod.“ Ide o  vecné bremená zriadené na pozemku vo vlastníctve Mesta 
Nitra, v k.ú. Mlynárce, „C“ KN p.č. 462/98 a p.č. 462/103 pre potrebu realizácie stavebného objektu „ 
NN distribučný rozvod“. Vecné bremeno by malo spočívať v práve spoločnosti Západoslovenskej 
distribučnej, a.s. uložiť inž.siete apod. 
VMČ uvedené prerokovalo a nakoľko ide o pozemky kde by sa mala vybudovať plánovaná 
komunikácia Furmanská, odporúčame najskôr vypracovať PD aspoň na tento úsek komunikácie 
a potom riešiť v súlade s týmto projektom uloženie sietí pre IBV. 

 
 

K bodu 3 – Informácie  
 

 Podľa aktuálnej informácie p.Vincúra z MsU neboli na rok 2016  vyčlenené finančné 
prostriedky na doplnenie hracích prvkov na jestvujúce detské ihriská. VMČ 5 požaduje od 
Ing.Vincúra, aby znova zmapoval stav DI a navrhol doplnenie prvkov a technické úpravy podľa 
eur.noriem a vyčíslil potrebné náklady, aby mohli byť zakomponované do návrhu rozpočtu na 
rok 2017. 

 JESENNÉ UPRATOVANIE – pristavenie veľkoobjemových kontajnerov- viď. samostatná 
príloha zápisnice 

 Predseda informoval , že v auguste boli dokončené  inv.akcie - nájazd ZŤP Viničky 23-27 
a Dunajská 7, a tiež 2 nové autobusové prístrešky na Kmeťovej ulici. 
 

K bodu 4 – Rôzne 

 MsÚ v Nitre, OKČaŽP – Nitra Kynek, premostenie potoku – odstránenie prekážok, ktoré by 
mohli spôsobiť vybreženie potoka zabezpečí OKČaŽP. Nakoľko je priemer prietočného otvoru 
premostenia 80cm a prietočnosť profilu regulovaného potoka nad mostom je min. 3x väčšia,je 
potrebné vybudovanie nového mosta. Táto úloha bola postúpená na Odbor výstavby 
a investičného rozpočtu s tým, aby to bol návrh do investičného plánu mesta na rok 2017. 

 List adresovaný primátorovi mesta - vlastníci bytových a nebytových priestorov , KMEŤOVA 
10,12 – žiadajú o preplatenie odvodňovacích žľabov, oporného múrika a terénnych úprav, 
ktoré je potrebné vykonať v súvislosti so zateplením bytového domu. Ide o odvedenie 
dažďovej vody a stekajúcej zeminy, ktoré v súčasnosti zaplavujú ich pivnice. RN cca 16 
tis.EUR. Nutné preveriť u Ing.Hozlára, či ide skutočne o povinnosť mesta , až potom 
rozhodnúť o prípadnej refundácii nákladov na sanáciu. 

 Žiadame vyčistiť  koryto a pokosiť brehy potoka v Párovských Hájoch  

 P.Pupíková požiadala, aby príslušníci MsP min. 1x za deň prešli rajón v P.Hájoch 
 
Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom referátu organizačného odb. 
služieb MsÚ iným útvarom MsU: 
Odbor IVaR MsÚ 

 
SLUŽBYT 

 požiadavka na opravu hracej plochy multifunkčného ihriska v Párovských Hájoch 
 
 
 



UHA 

 požiadavka na vypílenie/opílenie  stromu pri novovybudovanom prístrešku MAD na ul. Kmeťova, 
zastávka „Murániho“  kvôli zlému výhľadu na prichádzajúce autobusy 
 

OKČaŽP - SMS 

 doplniť dlažbu na chodníku pri kaplnke Murániho v smere na ul. Tokajská aj na ul. Na Hôrke 

 orezať kríky pri kaplnke Murániho pri lavičkách  

 žiadame o opílenie konárov prerastajúcich do jazdného profilu vozovky ul. Štúrova v úseku od 
železničného priecestia v Mlynárciach  po ul. Hlohovecká – opílenie sa malo uskutočniť v mesiaci 
august – úloha nesplnená 

 

Odbor majetku 
 Umiestniť nádrž na vodu na starý cintorín Mlynárce- VMČ 5 trvá na svojej požiadavke. 
 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ  5 sa uskutoční v stredu 05.10.2016 o 16.00 hod. v KD Párovské Háje.  
 
 
 
 
 
 

                                         Ing. Milan Burda 
                                                                                            predseda VMČ 5 Nitra- 
        Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 
 
 
 
Nitra,  dňa 12.09.2016        
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov 

pre jesenné upratovanie rok 2016 (POZNÁMKA :     križovatky ulíc -  označenie x) 
 

Turnus upratovania:   II.       Termín:  26.9. –  30.9.2016  

 

VMČ  č. 5                             

Umiestnenie kontajnerov: 

Diely                              

Pondelok 26.9.2016 – 1.Na Hôrke 1 

                                     2.Na Hôrke – Potraviny NITRAZDROJ 

                                     3.Kmeťova x Murániho 

                                     4.Tokajská – smerom ku kaplnke      

                                                                                                                                                  

Utorok    27.9.2016  -  5.Viničky  - podchod – Baletné štúdio 

                                      6.Dunajská  x Partizánska       

                                      7.Rýnska 8                                     

                                      8.Považská ku schodisku k Dunajskej ul. 

                                            9. Zvolenská ku vchodu č. 32 

Párovské Háje 

Streda  28.9.2016 -      1.Lukov dvor k bufetu                                         

                                     2.Hydinárska konečná MHD č. 11               

                                     3.Stromová začiatok 

                                     4.Olivová x Hydinárska 

                                     5. Hájnická  ul. v strede ulice 

                                            

Kynek 
Štvrtok 29.9.2016 -     1.Ovocinárska x Hájska 

                                     2.Ovocinárska pri ihrisku 

                                     3.Ku kostolu – Hájska – voľná plocha          

                                     4.Kynecká x Hájska 

                                           5.Trnavská- konečná MHD č. 18          

                                           6. ul. Pod Orešinou   

                                                   

Mlynárce 

Piatok  30.9.2016 -      1.Chotárna –  ku Klubu dôchodcov 

                                     2.Bolečkova x Remeselnícka x Krompašská   

                                     3.Štúrova x Bolečkova 

                                     4.Dubíková  na koniec ul.   

                                     5.ul. Fr. Kráľa x Remeselnícka  - na protiľahlú stranu k záhrade   

                                                                                           nie k domu 

                                     6. Plocha pred KD Kynek 


