
Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 09.11.2016 v KD Mlynárce 

 
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. Petrík, Petríková – komunikácia na ul. Jarabinová 
problém spevnenie cesty medzi ul. Rýnska a Šúdolská, nakoľko prišlo k záberu ich pozemku, bez 
súhlasu. Žiadajú o majetkovo-právne vysporiadanie.  
VMČ na uvedenej komunikácii zabezpečoval opravu výtlkov, ale nie samotné spevnenie tejto 
MK. Predseda VMČ prerokuje osobne s  príslušnými pracovníkmi MsÚ. Ako vysvetlil predseda 
VMČ5, problémom majetkovo-právneho vysporiadania, ktoré inicioval VMČ 5,  je obvykle kúpno-
predajná cena. Predstavy vlastníkov pozemkov sa diametrálne odlišujú od predstáv mesta a jeho 
finančných možností. Mesto dá vypracovať znalecký posudok a zváži, či bude schopné pozemky 
vykúpiť. K tomu bude potrebné nájsť potrebné finančné prostriedky v rozpočte mesta NR na 
r.2017. 

 p. Mikač – 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).      
- P.Mikač osobne vysvetlil problém, ktorý pretrváva na ul. Nad Potokom od roku 2010, kedy tu 

bol vykonaný štátny stavebný dohľad. Ide o problém neodvedenia dažďovej vody 
z komunikácie ul. Šúdolská a Nad Potokom do Šúdolského potoka. Voda stekajúca z hornej 
časti tejto MK zatápa oplotenie a pozemok p.Mikača. P.Mikač trvá na stavebno-technickom 
doriešení stavu, teda vybudovaní odvodňovacieho rigolu dažďových vôd na ul.Nad potokom 
tak, ako to vyplynulo z výsledkov stavebného dohľadu.  

- VMČ bude u správcu komunikácie urgovať doriešenie tohto stavu tak, ako bolo uvedené 
v záveroch ŠSD z roku 2010. 

 
K bodu 2 : Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 

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

Po urgencii Ing.Mikulášika sa na podnet Ing. Štefeka zo ZsVS  uskutoční stretnutie aj za účasti 
konateľa spoločnosti, ktorá bola zhotoviteľom diela,. Na tomto stretnutí sa mala znova riešiť 
oprava komunikácií v MČ Kynek. 

 Nakoľko stále k sľubovanému stretnutiu za účasti kompetentných neprišlo, p.Mikulášik 
urgoval zástupcu ZsVs a požiadol o nové pracovné stretnutie stretnutiek tejto téme, ktoré by 
sa malo konať  čo najskôr. 

 Požadujeme opraviť siete a dvere na multifunkčnom ihrisku Kynek  
Oprava v MČ Párovské Háje už bola zrealizovaná, na ihrisku na Kyneku bude zrealizovaná 
v týždni od 14.11.2016.. 

 Vodorovné dopravné značenie (VDZ) v MČ Diely 



Bol nám zaslaný zoznam komunikácií, kde bolo, resp. bude realizované vodorovné dopravné 
značenie parkovacích státí. Dodatočne boli zaradené požiadavky obyvateľov Dielov ul.Kmeťova 
párne č.-preposlané zástupcovi SMS. 

 VMČ/76/2015 – prednosta MsÚ v Nitre - zákaz parkovania  na sídlisku Diely pre vozidlá dlhšie 
ako 5,0m + rezidentské parkovanie na sídliskách 
Prebehla anketa na internetovej stránke mesta, v ktorej sa mohli občania vyjadriť k viacerým  

     otázkam. Anketa bola vyhodnotená, jej výsledky berieme na vedomie. V riešení tohto problému  
     sa pokračuje, najbližšie na pracovnom stretnutí 30.11.2016. 
 

 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.  
Nakoľko stále nie je zo strany MsÚ žiadna reakcia, predseda VMČ bude na mestskom 
zastupiteľstve 10.11.2016 interpelovať prednostu MsÚ. 

 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.VMČ navrhol do rozpočtu na rok 2017 pre tento účel odhadom  10 tis.€ 

 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 bolo zrealizované, ale nedostatočne. Budeme znova urgovať riadne dokončenie prác  
       tak, aby bol zabezpečený prejazd autobusu bez obmedzenia. 

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

       Predseda 10.11.2016 prerokuje s s ÚHA MsÚ  možnosť zmeny uvažovanej výstavby  
       reštaurácie, t.j.v hornej časti pri MK Považská vybudovať parkovisko a pod ním reštauráciu. 
       PS: Bolo prerokované, parkovisko je n danom mieste realizovateľné, o čom bol oboznámený  
       Ing.Hozlár. Finančné prostriedky boli schválené, realizácia sa do konca roka vzhľadom  
       k časovej tiesni už nestihne. Bude sa  realizovať na jar 2017. 

 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. 

 Opraviť dve diery na chodníku ul. Kmeťova, pod domom č. 16.  
Najskôr prebehne celomestská deratizácia, nakoľko sa určite v dierach vedľa kanála vyskytujú 
hlodavce a následne bude chodník opravený. 

 
K bodu 3 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov   

 103/VMČ/2016 – Odbor majetku – prenájom pozemku pre Radar, s.r.o. 
Ide o prenájom pozemku v kat. území Mlynárce, parcela E KN č. 995 o výmere 4951 m2 
a pozemku v kat. území Zobor, parcela  KN č. 3240 o výmere 6348 m2. Dôvodom prenájmu je 
zámer nehnuteľnosti využívať na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti - pestovanie 
poľnohospodárskych plodín, rastlín a živočíšnu výrobu. Ide o lokalitu Párovské Lúky. 

     VMČ po prerokovaní odporúča prenájom uvedených pozemkov za cenu 150€/ha/rok, a to na         
     dobu určitú, resp. do doby realizácie výstavby na týchto parcelách. 

 104/VMČ/2016 – Odbor majetku – zámena pozemkov – koridor VPS 



Ide o zámenu pozemkov v súkromnom vlastníctve v k.ú. Mlynárce za časť z pozemkov parcely 
„C“ KN č. 462/4, a to z dôvodu vytvorenia koridoru VPS 1,22 Prepojenie komunikácie na Hôrke – 
Kynek. 

     VMČ po prerokovaní odporúča zámenu pozemkov pre žiadateľov Antona Bánovského, Máriu     
     Ligačovú, Adrienu Bérešovú, Ivana Duchoňa, Margitu Packovú, Denisu Holúbkovú a Gabrielu  
     Levickú. 

 105/VMČ/2016 – Útvar hlavného architekta – Poľný kríž. 
Ide o zámer p. Bleha – stavba „Poľný kríž s prekrytím, na parcele č. 4055/6, k.ú. Párovské Háje. 

     VMČ odporúča, aby sa žiadateľ  obrátil na SR-SPF ako majiteľa, resp. správcu pozemku. UPN  
     mesta NR stavby na danej parcele nepripúšťa. 

 

 106/VMČ/2016 – Odbor majetku – prenájom pozemku pred domom Štúrova 85 
Ide o prenájom pozemku „C“ p.č. 667/1 k.ú. Mlynárce o výmere cca 1,5 x 6,0 m za účelom 
zásobovania, aby tam neparkovali iné motorové vozidlá. Žiadateľka uvádza, že v predmetnej 
nehnuteľnosti sa nachádzajú pivničné priestory, ktoré chce použiť na uskladnenie zemiakov za 
účelom predaja konečnému spotrebiteľovi.  

     VMČ  neodporúča prenájom uvedenej časti parcely „C“ 667/1 k.ú. Mlynárce. 

 107/VMČ/2016 – Juraj Palenčár – vyhradenie parkovacieho miesta 
Žiada o vyhradenie parkovacieho miesta na ul. Rýnska 159/11 ako osoba s ťažkým zdravotným 
postihnutím,a to  v mieste trvalého bydliska.  

VMČ  odporúča vyhradenie parkovacieho miesta na ul. Rýnska pred domom č. 159/11. 

 108/VMČ/2016 – Michal Molnár – vyhradenie parkovacieho miesta 
Žiada o vyhradenie parkovacieho miesta na ul. Na Hôrke 21 ako fyzická osoba v mieste trvalého 
bydliska.  

    VMČ í neodporúča vyhradenie parkovacieho miesta na ul. Na Hôrke  pred domom č. 21. 

 109/VMČ/2016 – OKČaŽP – zoznam zrealizovaných rozkopávok 
VMČ uvedené zobralo na vedomie. 

 110/VMČ/2016 – Juraj Valkovič st. – MK Nová Osada – zjednosmernenie komunikácie 
P.Valkovič žiada o zjednosmernenie komunikácie Nová Osada, nakoľko výstavbou nových 
rodinných domov v lokalite za kostolom sa značne zvýšila premávka rôznych vozidiel, najmä 
nákladných.  

VMČ  neodporúča  zjednosmerniť  túto komunikáciu. Je potrebné počkať, ako sa situácia zmení 
po predložení projektu pre výstavu bytov v areáli bývalej jazdiarne. Súčasťou projektu má byť aj 
návrh na riešenie dopravného prístupu a celkovej situácie. 

 
K bodu 4 – Informácie  

 Tradičné výročné  stretnutie s občanmi MČ Kynek sa uskutoční v mesiaci január 2017. 

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

 10.12.2016 sa v priestoroch KD Párovské Háje uskutoční akcia - MIKULÁŠ 
 
K bodu 5 - Rôzne   

 Vzhľadom na časté zmeny vo vedení spoločnosti NDS a na základe opakovanej požiadavky 
obyvateľov tejto MČ oslovíme nové vedenie NDS znova s požiadavkou o riešenie protihlukovej 
steny na ceste R1A v MČ Kynek, resp. o aktuálnu informáciu k jej investičnému zámeru na 
Kyneku.  

 VMČ 5 opätovne požiada 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). 

 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.  
 
 
 



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

 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  min. 3x väčšia, je 
potrebné vybudovanie nového mosta. Táto úloha bola postúpená na Odbor investičnej výstavby 
a rozvoja MsU s tým, aby ho  zaradil do návrhu rozpočtu mesta na rok 2017. 

 Žiadame o opravu vybudovaného chodníka na ul. Trnavská v časti pri lávke. Chodník zo 
zámkovej dlažby v tomto úseku sa prepadáva.  

 
OKČaŽP - SMS 

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

 Žiadame o riešenie dlhodobo odstaveného vozidla na križovatke ul. Potočná x Hájska x 
Ovocinárska. Ide o Fiat Bravo – NR 686 FO. 

 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  – realizované nedostatočne, urgované  u Ing.Vencelovej zo SMS. 

 Problém, ktorý pretrváva na ul. Nad Potokom od roku 2010, kedy tu bol vykonaný štátny 
stavebný dohľad, je potrebné doriešiť. Ide o problém neodvedenia dažďovej vody 
z komunikácie ul. Šúdolská  dole ulicou Nad Potokom. Úloha vyplynula zo štátneho stavebného 
dohľadu. 

 Žiadame o vyznačenie VDZ na ul. Tokajská 14-22. 

 Obnoviť VDZ na ul.Kmeťova párne č., aj za BD Murániho 36. 

 Opraviť jamu pred BD Murániho 26. 
 
SLUŽBYT 

 Žiadame opraviť rozhlas v Párovských Hájoch a na Kyneku. 

 Kmeťova 12 – odvodnenie . Obyvatelia tohto BD požiadali mesto o refundáciu nákladov 
spojených s vybudovaním odvodňovacích opatrení- ide o sumu cca 16 tis. EUR. Predseda 
prerokuje s obyvateľmi bytovky za účasti odborných pracovníkov MsU- Ing.Hozlára a Ing.Šeba  
a spoločne navrhnú riešenie. Požiadavku bude možné finančne pokryť z prostriedkov mesta , 
resp. VMČ 5 len v prípade, že bude jasne definovaná zodpovednosť mesta za tento zlý 
technický stav. 

       Nakoniec bolo dohodnuté na stretnutí s občanmi Kmeťova 12, že Službyt ako správca tohto BD  
       požiada odbor majetku o zriadenie vecného bremena, spočívajúce v práve majiteľov bytov  
       v tomto BD urobiť na pozemku mesta  rekonštrukciu odkvapového chodníka a odvodňovacieho  
       rigolu z fondu opráv BD (teda na ich vlastné náklady), ktorá je naplánovaná na jar 2017. 
 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ  5 sa uskutoční v stredu 07.12.2016 o 16.00 hod. v KD Kynek.  
 
 
 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
15.11.2016 
 
 
 

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

 


