
Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 07.06.2017 v KD Mlynárce 

Prítomní: podľa  prezenčnej listiny  
 
Program: 
1. Prijatie zástupcu UHA MsÚ 
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 5  členovia. 
VMČ bol uznášaniaschopný. 
 
K bodu 1 : Hosť zasadnutia VMČ 
 

 Ing. arch. Eva Ligačová, MsÚ v Nitre – ÚHA 
- ÚPN  - stabilizácia plôch zelene : bolo prerokované a navrhnuté, ktoré plochy v rámci obvodu 

VMČ 5 budú v zmysle ÚPN stanovené ako plocha zelene, kde nebude možné realizovať žiadne 
iné využitie takto stanovených plôch. VMČ 5 predložil konkrétne návrhy, ktoré UHA zapracuje do 
návrhu ZaD UPN. 

- parkovisko Na Hôrke 
VMČ bol oboznámený s obmedzeniami, ktoré sa vyskytli pri plánovaní výstavby parkoviska pod 
predajňou potravín Nitrazdroj na Rýnskej ul.(teplovodné potrubie, nutné prerokovať s NTS) 
 

- PÁROVSKÉ LÚKY, a.s. – Retail Park 
na základe požiadavky investora bol prezentovaný návrh na zmenu ÚPN v dotknutej lokalite. Po 
oboznámení sa so stavom a navrhovaným riešením VMČ č. 5 neodporúča meniť územný plán 
v súlade s návrhom investora (výstavba veľkých obchodných domov, resp. logistických centier) . 
(proti:5; za:0) 

 
K bodu 2 : Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
 

 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.  

      Na ostatnom pracovnom  stretnutí  bolo zo strany predsedu ÚNSK deklarované, že je prístupný     
      finančne prispieť na riešenie dopravného prieskumu. VMČ 5 opätovne žiada jednoznačné riešenie  
     zo strany mesta NR, resp. UNSK. 
 

        Dňa 13.12.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vo veci údržby detských ihrísk. Bolo dohodnuté, 
že na jar 2017 sa pracovné stretnutie zopakuje. 
Práce sa začali, zatiaľ nie sú ukončené. Žiadame o riešenie prekopania a vyčistenia piesku na 
detských ihriskách v rámci celého  obvodu VMČ. Podľa názoru VMČ 5 sa 14-dňové termíny 
rekultivácie DI vôbec nedodržujú.  
 

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

Opiľovanie na ul. Zvolenská bolo začaté. Je treba dosledovať dokončenie celej akcie. Garant: 
Ing.Burda 
 



 Nakoľko sa opakovane stalo, že sklo na vchodových dverách KD Párovské Háje bolo rozbité, 
žiadame o zabezpečenie/inštalovanie kovovej žalúzie (rolety).  
Je návrh na výmenu skla za nerozbitné. Okrem toho VMČ 5 požaduje umiestniť kameru pred 
vchodom KD a taktiež vyčistiť zadné dvere KD od sprejerských nápisov. 

 

 opíliť prerastajúce kríky na výjazde z ul. Hájska ( v križovatke s ul. Trnavská – podľa odpovede zo 
dňa 11.05.2017 bolo opílenie zabezpečené v 17. týždni 2017. Nedostatočne. 
 

 opraviť altánok (doplniť scudzený stôl)  na DI v Párovských Hájoch a doplniť scudzenú bráničku  na 
oplotení – ihrisko (vstupná bránička i stôl v altánku)  bolo opravené 
 

 opraviť poškodený chodník pri lávke na ul. Trnavská – zahrnuté zo strany OKČaŽP, SMS do 
zoznamu opráv MK 
 

 opraviť výtlky ma na MK v mestskej časti Kynek, Diely, Mlynárce (Krompašská, Remeselnícka, 
Bolečkova) – zahrnuté zo strany OKČaŽP, SMS do zoznamu opráv MK 
 

 opraviť prepadnutý chodník na ul. Dubíkova (kontakt p. Klačko 0903 409 429) – zahrnuté zo strany 
OKČaŽP, SMS do zoznamu opráv MK 
 

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

 opraviť niveletu poklopov na ul. Bolečkova – úlohu je potrebné dosledovať 
 

 vraciame sa k požiadavke na opílenie stromov na ul. Štúrova v úseku Pražská – Hlohovecká oproti 
NIPEKU na druhej strane cesty – práce sa začali, ale prebiehajú iba pomaly v ranných hodinách. 
Odporúčame uvedené doriešiť dodávateľsky, nie vlastnými kapacitami StMsS. 

 

 doriešiť podnet vo veci odvodnenia komunikácie Ovocinárska (p. Mikač) – bolo dohodnuté stretnutie 
s p. Mikačom, zástupcom OIVaR MsÚ  a Strediskom mestských služieb. Pozn.: Stretnutie sa 
uskutočnilo v piatok 9.6.2017 za účasti predsedu VMČ 5, člena VMČ 5 p.Mikulášika, Ing.Hozlára –z 
odboru inv. výstavby a rozvoja a zástupcov správcu MK- Strediska MsS. Boli jasne definované 
technické problémy s vytápaním pozemku p.Mikača počas prívalových dažďov a stanovené ciele 
a úlohy (vypracovanie PD na odvodnenie ul.Ovocinárska i Nad Potokom- 500 EUR,) následne 
zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu odvodňovacieho rigolu na ul. Ovocinárska i Nad 
potokom podľa možností ešte tento rok.  

 

 riešiť so zodpovednou osobou (majiteľom RD) poškodenie chodníka v mieste vjazdu k RD  na ul. 
Trnavská (posledný pozemok pri potoku) – listom zo dňa 31.05.2017 oslovilo OKČaŽP, Stredisko 
mestských služieb majiteľa pozemku. Požiadalo ho o odstránenie závad a uvedenie chodníka do 
pôvodného stavu. Nutné dosledovať. 

 

 preložiť nádoby na separovaný zber z ul Ovocinárska pri futbalovom štadióne na križovatku ul. 
Hájska – Ovocinárska – Potočná – splnené  

 

 opraviť spomaľovacie prahy (retardéry) na ul. Ovocinárska – splnené  
 

 žiadame vykonať kontroly dodržiavania (resp. nedodržiavania) zákazovej značky pre nákladné 
vozidlá ul. Nová osada- tieto si skracujú cestu na ul.Na dolinu (výstavba nových RD)  , ako aj Diely 
a Klokočinu  cez Ovocinársku a Šúdolskú ulicu – listom zo dňa 24.05.2017 bola požiadaná MsP aj 
dopravný inšpektorát o kontrolu dodržiavania dopravného značenia  

 

 žiadame premiestniť tabuľu oznamov na ul. Hájska z pôvodného miesta na stranu kostola . Nutnosť 
premiestnenia preverí Ing.Mikulášik.  

 



 40/VMČ/2017 – Ladislav Turba, Kmeťova 8  
Žiadosť o nasvetlenie priestoru medzi zastávkou MAD a bytovým domom Kmeťova 6-8-10-12. Večer 
je problém s prechodom od zastávky k domu, nakoľko osvetlenie je iba pri bytovom dome a ľudia 
prichádzajú napr. z priemyselného parku aj po 22,00h. 
VMČ uvedené prerokovalo a postúpilo  tento podnet na MsÚ, OKČaŽP.  

 
K bodu 3 : Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov   

 41/VMČ/2017 – Mesto Nitra, Odbor komunálnych činností a životného prostredia  
Žiadosť o stanovisko k predĺženiu vyhradeného parkovacieho miesta na ul. Zvolenská 19 pre osobu 
ZŤP, Jaroslav Mikula 
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta. (proti:0 ; za:5) 

 

 42/VMČ/2017 – Mgr. Darina Dudová, Štúrova 44, Nitra  
Žiadosť o doriešenie verejného osvetlenia na ul. Remeselnícka v MČ Mlynárce 
VMČ uvedené prerokovalo a zaradí túto inv. akciu  do plánu na rok 2018. (proti:0 ; za:5) 

 

 43/VMČ/2017 – Mesto Nitra, Odbor majetku  
Žiadosť Mgr. Dariny Dudovej, Štúrova 44, Nitra vo dlhodobý prenájom časti pozemku p.č. 690/2 k.ú. 
Mlynárce o výmere cca 13-x 1,5m.  Dôvodom je celodenné zablokovanie prístupu na jej pozemok 
cudzími autami. 
VMČ uvedené prerokovalo a neodporúča prenajať predmetnú časť pozemku, nakoľko ide o súčasť 
cestnej komunikácie (proti:0 ; za:5) 
 

 44/VMČ/2017 – Mesto Nitra, Odbor majetku  
Žiadosť Ing. Romana Sedláčka, Jelenecká 36, Nitra o vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena 
v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.. Ide o právo na uloženie a prevádzkovanie 
elektromagnetického zariadenia „NA Kamenecká, Furmanská, 6 RD-NNK“ v dĺžke cca 310m na 
pozemku p.č. 264 a 371.   
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča súhlasiť so zriadením vecného bremena za odplatu podľa 
platného uznesenia MZ  (proti:0 ; za:5) 

 

 45/VMČ/2017 – Mesto Nitra, Odbor majetku  
Žiadosť Romana Prokopa, Nitra o odkúpenie nehnuteľnosti – budovy bývalého archívu na Kyneku – 
stavba s.č. 62, na parcele 13/1 k.ú. Kynek..   
VMČ uvedené prerokovalo a požadujeme zo strany záujemcu doplniť  žiadosť o účel využitia tohto 
objektu.  (proti:0 ; za:5) 

 

 44/VMČ/2017 – OKČaŽP, SMS  
Žiadosť o vyznačenie priechodu pre chodcov na ul. Na Hôrke 1-2.   
VMČ má v investičných zámeroch na tomto mieste vybudovanie stavebného spomaľovacieho prahu. 
Ak bude uvedené odsúhlasené zo strany KDI PZ Nitra, VMČ túto investíciu zrealizuje (finančné krytie 
bolo na tento rok už schválené ). 

 
 
K bodu 4 : Informácie  
 

1. Upresňujeme pripravované akcie VMČ :  

 17.06.2017 Guláš cup KYNEK 

 30.06.2017 Hurá leto, Párovské Háje 

 01.07.2017 S muzikou pri pivku,  na Dieloch od 16.00 hod. (pri amfiteátri) – od 18.00 hod. 
hrať bude country kapela OuKeY, o 17.00 hod. predvedú kynológovia MsP cvičenie so psami 

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

2. Informácia o pracovnom stretnutí vo veci „Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania 
Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými odovzdávacími stanicami tepla“- 



zúčastnili sa ho p.Török a p.Mikulášik. Predmetom je zrušenie lokálnych kotolní na Dieloch 
i Klokočine , prechod na dodávku tepla z centrálneho zdroja na Párovciach.  V jednotlivých BD 
budú umiestnené výmenníkové stanice. 

 
K bodu 5 - Rôzne  
 

1. Službyt Nitra zabezpečil rozšírenie obecného  rozhlasu v Párovských Hájoch na ul. Stromová, 
Lány , Ulička.  

2. Žiadame opraviť poškodenú dlažbu na schodisku KD Párovské Háje- Službyt Nitra podal 
informáciu o termíne opravy. 

3. Sťažnosti na príliš hlučnú prevádzku súkromnej umeleckej školy ARS STUDIO, Dubíkova 24, 
Nitra – Mlynárce – Predseda VMČ 5 sa obráti listom na prevádzkovateľa súkromnej školy.  
V prípade , že nedôjde k náprave stavu, obráti sa na súd. 

4. 30.06.2017 bysa  mala skončiť prevádzka útulku pre psov na Kyneku v budove sušičky. Na 
najbližšom  zasadnutí bude vykonaná kontrola dodržania tohto termínu. 

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

 Žiadame o riešenie prekopania a vyčistenia piesku na detských ihriskách v rámci celého VMČ. 

 opílenie stromov na ul. Štúrova v úseku Pražská – Hlohovecká oproti NIPEKU na druhej strane 
cesty – práce sa začali, ale prebiehajú iba pomaly v  ranných hodinách. Odporúčame uvedené 
doriešiť dodávateľsky. 

 (p. Ambróziová) Žiadosť o vyznačenie priechodu pre chodcov na ul. Na Hôrke - VMČ má 
v investičných zámeroch na tomto mieste vybudovanie stavebného (betónového) 
spomaľovacieho prahu. Ak bude uvedené odsúhlasené zo strany KDI PZ Nitra, dá VMČ 
zrealizovať túto investíciu  (finančné krytie na tento rok bolo už  schválené na MZ). 

 
Odbor majetku 

 VMČ zvažuje možnosť vybudovania parkovacích miest pri objekte SPP na začiatku ul. Na Hôrke 
1. Žiadame o majetkovoprávne usporiadanie E KN parcely 3555 k.ú. Nitra p,.Točekovej (pozemok 
v správe, resp. nakladaní SPF).  

Službyt Nitra, s.r.o. 

 Požadujeme umiestniť kameru pred vchodom KD Párovské Háje, aby neprichádzalo 
k opakovanému poškodzovaniu vchodových dverí. Zároveň žiadame vyčistiť zadné dvere od 
posprejovania. 

 Žiadame opraviť poškodenú dlažbu na schodisku KD Párovské Háje- Službyt Nitra oznámil termín 
opravy schodov. 
 

 
Odbor IVaR 

 VMČ 5 zaradí investíciu – doplnenie  verejného osvetlenia na ul. Remeselnícka do plánu 
investičných akcií na rok 2018. 

 
Ďalšie zasadnutie VMČ  5 sa uskutoční v stredu 12.07.2017 o 16.00 hod. v KD Párovské Háje. 
 
 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
11.06.2017 
 

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


