
Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 05.10.2016 v KD Párovské Háje 

 
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  
7  členovia  (priložená prezenčná listina). VMČ bol uznášaniaschopný. 
 
K bodu 1 : Prijatie hostí a prezentácia ich požiadaviek  

 p. Zuzana Pažická – prestavenie svojho zámeru „Zmena účelu užívania RD na predajňu 

TOPMOTORS TUNING“, na adrese Štúrova 82.  
Ide o zriadenie predajne autodoplnkov, autodielov, autobatérií a autožiaroviek na pozemku p.č. 
686/41, 686/81 a 667/1 k.ú. Mlynárce. 
VMČ uvedené prerokoval, nemá námietky k zmene účelu užívania pre potrebu zriadenia 
prevádzky TOPMOTORS TUNING, ale odporúča prehodnotiť (preprojektovať) spôsob 
umiestnenia parkovacích miest, ktoré sú v súčanosti navrhnuté pred bránou do dvora tohto 
objektu.  101/VMČ/2016 

 Albín Podstavek a ostatní majitelia pozemkov 
Za účasti majiteľov dotknutých pozemkov sa opätovne prerokovala žiadosť spoločnosti Lukope, 
s.r.o. o zriadenie vecného bremena pre stavbu „Nitra Šúdol 5 RD, objekt NN distribučný rozvod.“ 
Ide o vecné bremeno 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 Západoslovenská distribučná, a.s. ako 
oprávneného z vecného bremena : zriadiť a uložiť elektroenergetickú stavbu a zariadenia 
distribučnej sústavy, vrátane rozvodov elektrických vedení a prípojok a iných stavieb súvisiacich 
a potrebných na ich prevádzku na predmetnom pozemku. 
VMČ uvedené prerokoval a súhlasí so zriadením vecného bremena na uloženie elektrického 
vedenia na pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra tak, ako je uvedené hore, s podmienkou, že  
elektrická prípojka NN bude vybudovaná v chráničke  (tvárnicovej trase). 

 
K bodu 2 : Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 

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

Po ugencii Ing.Mikulášika sa na podnet Ing. Štefeka zo ZsVS  uskutoční stretnutie aj za účasti 
konateľa spoločnosti, ktorá bola zhotoviteľom diela, kde sa bude znova riešiť oprava komunikácií 
v MČ Kynek. 

 Požadujeme opraviť siete a dvere na multifunkčnom ihrisku Kynek-nesplnené, urgovať!!  
Podľa informácie M. Dovičoviča zo Sužbytu Nitra  opravy multifunkčných ihrísk by mali začať 
s najväčšou pravdepodobnosťou v 41.k.týždni, keď bude na základe VO podpísaná zmluva. 
P.Háje budú realizované prvé, Kynek druhý v poradí. PS: Toho čas sa  sa realizujú. 

 Vodorovné dopravné značenie (VDZ) v MČ Diely 
Žiadame o zaslanie harmonogramu, podľa ktorého sa realizuje vodorovné dopravné značenie. 

 VMČ/76/2015 – prednosta MsÚ v Nitre - zákaz parkovania  na sídlisku Diely pre vozidlá dlhšie 

ako 5,0m + rezidentské parkovanie na sídliskách 
     Beží anketa na internetovej stránke mesta, v ktorej sa môžu občania vyjadriť k viacerým  



     otázkam. 
     V riešení tohto problému sa pokračuje, najbližšie na pracovnom stretnutí 19.10.2016. 
     OKČaŽP – stredisko mestských služieb MsÚ   

 Vymeniť piesok na detskom ihrisku Párovské Háje a Kynek - požiadavku zaevidovali na OKČaŽP 
Opraviť detské ihrisko pri ZŠ Na Hôrke -niektoré drevené prvky sú polámané, resp. úplne 
chýbajú. 
Žiadame aby OKČaŽP zvolalo ďalšie stretnutie,na ktorom sa dohodne ďalší postup vo veci 
údržby detských ihrísk. Pravdou je, že sa blíži zima, takže téma bude zrejme aktuálna až na jar 
2017. 

 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.  
VMČ nie je s týmto stavom spokojný, žiadame , aby prednosta MsU prijal konkrétne opatrenia na 
zamedzenie tejto prevádzk- prednosta MsÚ zatiaľ nereagoval 

 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).      
Pán Mikač bude prizvaný na zasadnutie VMČ, ktoré sa uskutoční v novembri na  KYNEKU. 

 P.Pupíková opätovne žiadala pokosenie pozemku pri prečerpávacej stanici na ul. Ulička. 
P. Pupíková sa znova skontaktuje s p.Mgr.Štofkom , diecéznym ekonómom z RKC a uskutočnia 
spolu obhliadku pozemku. K zasadnutiu VMČ problém nebol doriešený, pozemok ostal 
nepokosený. 

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

postúpilo túto požiadavku Povodiu Nitry, hoci to je v kompetencii mesta. Nakoniec sa úlohy ujalo 
SMS OKČaŽP. 
Pozn.: Po zasadnutí VMČ informoval p.Muzika zo SMS , že priepust bol vyčistený. 

 Službyt Nitra, s.r.o. – požiadavka obyvateľov Zvolenská 17 – 19 na odvedenie dažďovej vody 

a vybudovanie dažďovej vpuste pri BD Zvolenská 17-19 odbor investičnej výstavy a rozvoja 
postúpil na vyjadrenie  ZsVS, a.s.   Túto investičnú akciu sme zaradili  do návrhu rozpočtu 
mesta na rok 2017. 

 MsÚ v Nitre, OKČaŽP – Nitra Kynek, premostenie potoka – 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 investičnej výstavby 
a  rozvoja s tým, aby to bol návrh zaradený do investičného plánu mesta na rok 2017.  

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

 Vybudovať spevnenú plochu pred KD Mlynárce (cca 7 miest) – použiť zvyšnú dlažbu 
z rekonštrukcie dlažby  na novom cintoríne – OIVaR  - bude sa realizovať v októbri t.r.   

 
K bodu 3 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov   

 101/VMČ/2016 - p. Zuzana Pažická – prestavenie svojho zámeru „Zmena účelu užívania RD na 

predajňu TOPMOTORS TUNING“, na adrese Štúrova 82- riešené v bode 1) 

 Obyvatelia ul.Kmeťova 12 sa obrátili na predsedu VMČ s požiadavkou vyznačiť VDZ na 
parkovisku pri BD Kmeťova 2-16, a tiež vyčistiť krajnicu na Kmeťovej párne č. pri MK aj pri BD. 
Dňa 3.10. bola požiadavka emailom zaslaná SMS k vybaveniu. 

 Ing.Jakubčin informoval, že malé odpadové nádoby v počte 4 ks budú umiestnené v ŠR areáli na 
Dieloch(pri DI, U- rampe, pri amfiteátri a v skateparku). 

 P.Muzika zo SMS informoval, že nádrž na vodu bola umiestnená n starom cintoríne Mlynárce. 

 Obyvatelia Tokajskej požiadali o doplnenie lavičiek cca 2 ks pri DI, postúpené ing.Jakubčinovi 
 
 



K bodu 4 – Informácie  

 Predseda informoval členov výboru, že na ul. Viničky sa pripravuje výstavba nového bytového 
domu , s čím nesúhlasí VMČ( p.Dolež a ďalší), ktorý chce iniciovať petíciu proti tejto výstavbe. 

 VMČ 5 dostal informáciu od okresnej prokuratúry, že vo veci riešenia vydaného ohlásenia 
drobnej stavby oplotenia RD na ul. Ovocinárska bola predĺžená lehota na vybavenie, čo výbor 
vzal na vedomie. 

 Riešenie objektu cukrárne/kaviarne na ul. Považská nad športovo-rekreačným areálom Diely-
Popradská je opäť aktuálna a bude vyhlásená OVS. Poslanec Ľ.Török navrhuje, aby na tomto 
území bolo radšej vybudované parkovisko pre obyvateľov Považskej ulice. 

 Dňa 08.10.2016 sa koná stretnutie v rámci akcie „Úcta k starším“ v KD Mlynárce  

 Dňa 22.10.2016 sa bude konať stretnutie v rámci akcie „Úcta k starším“ v KD Párovské Háje 

 Začiatkom decembra sa uskutoční stretnutie s občanmi v MČ Kynek 

 Niektorí členovia VMČ navrhli zorganizovať na Dieloch akciu- „Vianočná kapustnica“ pri 
pohostinstve Šelma. 

 
K bodu 5 - Rôzne   

 Sekretárka  VMČ, p.Chlebcová informovala výbor o stave čerpania finančných prostriedkov 
určených pre VMČ. Nutné dočerpať a vyúčtovať do 15.12.2016. 

 Predseda informoval členov VMČ 5 o tom, že po vzájomnom odkonzultovaní s členmi výboru 
dňa 30.9.2016 odoslal na Odbor výstavby MsU zoznam investičných požiadaviek výboru na 
budúci rok (hodnota spolu cca 550 tis. €). Zoznamy dostali všetci členovia emailom. 

 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. 

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

 Do rozpočtu na rok 2017 žiadame zaradiť autobusové prístrešky na ul. Štúrova (pri NIPEKu 
smerom na Kynek, pri RSaUC) , a tiež pri novom cintoríne Mlynárce na Kmeťovej ulici.  

 Opraviť (upevniť) zábradlie na nájazde pre ZŤP, ktoré bolo vybudované na ul. Viničky 23  

 MsÚ v Nitre, OKČaŽP – Nitra Kynek, premostenie potoka – 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 investičnej výstavby 
a rozvoja s tým, aby ho  zaradil do návrhu rozpočtu mesta na rok 2017. 

OKČaŽP - SMS 

 Opraviť dve diery na chodníku ul. Kmeťova, pod domom č. 16.  

 Opraviť poškodený chodník na ul. Dubíkova pri prevádzke Chladprodukt – kontaktná osoba p. 
Klačko. 

 Žiadame, aby OKČaŽP zvolalo pracovné stretnutie k  údržbe detských ihrísk. 

 Žiadame o zaslanie harmonogramu, podľa ktorého sa realizuje vodorovné dopravné značenie. 

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

Ďalšie zasadnutie VMČ  5 sa uskutoční v stredu 09.11.2016 o 16.00 hod. v KD Mlynárce.  
 
 

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

Nitra,  dňa 10.10.2016        

Zapísal: Ing Milan Bartoš 

 


