
 

                  Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia VMČ 5   Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 

konaného dňa 11.05.2016  

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
Program: 
1. Prezentácia nahlásených hostí 
2. Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
3. Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov  
4. Informácie došlé 
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 : Prezentácia nahlásených hostí 

 p. Duchoň – výstavba miestnej komunikácie ul. Furmanská 
Je vlastníkom pozemku, ktorý je v blízkosti ul. A.Točíka a žiada o zrealizovanie aspoň časti ul. 
Furmanská, vrátane inžinierskych sietí. 
- Ul.Furmanská je navrhnutá v územnom pláne, ale na realizáciu nie sú k dispozícii  finančné 

prostriedky.  Perspektíva  výstavby MK Furmanská vrátane  inž. sietí  je vzdialená a  je skutočne 
ťažké odhadnúť , kedy bude táto MK zrealizovaná 

  
K bodu 2 : Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 

 p. Pastorok – zriadenie motokárskej dráhy v hale objektu v areáli ARRIVA NITRA 
a.s. investičný zámer  „motokárová hala s kaviarňou a veľkosklad umelých kvetov“ 
v objekte na parcele č. 8033 k.ú. Nitra 

Hore uvedená parcela sa nachádza v lokalite funkčne určenej prevažne pre vybavenosť a tiež 
čiastočne pre vybavenosť s doplnkovou priemyselnou výrobou.   Z hľadiska funkčného určenia 
navrhovaný investičný zámer veľkosklad umelých kvetov  nie je v rozpore s funkciou vybavenosti 
a doplnkovo výroby, nesmie však tvoriť prevládajúcu náplň v danom objekte, ktorou je vybavenostná 
funkcia v rozsahu uvedených typov zariadení.  
Navrhovaná prevádzka – motokárová dráha je v rozpore s touto požiadavkou a jej umiestnenie je 
v danej polohe nevhodné i vzhľadom na stanovené funkčné určenie a druhovú skladbu zariadení 
vybavenosti.  Zo stanoviska UHA jasne vyplýva, že motokárová dráha je v temto objekte v tejto 
lokalite neralizovateľná. VMČ 5 odporúča hľadať inú lokalitu pre takúto prevádzku. 

 
1.   Kanalizácia MČ Kynek a Párovské Háje - odstránenie závad spätných úprav MK po    

  dobudovaní kanalizácie  
Bolo zvolané pracovné rokovanie na 03.03.2016.  
Viceprimátora Martina Nemkyho sme požiadali o ďalšie stretnutie, tentokrát aj za účasti 
zodpovedných zástupcov zhotoviteľa a správcu miestnych komunikácií, kde bude znova 
prerokovaná oprávnenosť či neopodstatnenosť reklamácie.  
8.4.2016 sa uskutočnilo rokovanie predsedu VMČ 5 s GR ZSVS,p.Podmanickým za účasti 
primátora mesta. Okrem iných sa riešil i tento problém. Prístup ZsVs nemožno považovať za príliš 
aktívny, preto je potrebné, aby na vedenie ZsVS vyvíjalo vedenie mesta a správca MK -  Stredisko 
mestských služieb OKČ MsU väčší tlak.  

- Opraviť sieť na multifinkčnom  ihrisku Párovské Háje – Službyt Nitra nám zaslal odpoveď, že 
podľa kapacitných možností strediska údržby uvedené vykoná do konca roka 2015.Nesplnené. 
Úloha trvá.  



 

 Vodné, stočné odpočet - inštalácia záhradných vodomerov- podnet p.Užoviča a ďalších 
obyvateľov Kyneka. Prerokované na stretnutí 8.4.2016 s GR ZsVS a primátorom mesta. 
Začiatkom mája 2016 GR ZsVs zaslal  zamietavé stanovisko. 

 

 Vodorovné dopravné značenie na ul. Pražská, Zvolenská, Murániho , Kmeťova - parkovisko atd. 
- Predseda bol na stretnutí so zodpovednými pracovníkmi mesta a dodávateľa vodorovného 

dopravného značenia. Bolo prisľúbené, že sa čoskoro začne s realizáciou VDZ v poradí: ul. 
Zvolenská, Murániho, Kmeťova-parkovisko, Na Hôrke.  

-  

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

- Prednosta MsU pripraví na zasadnutie MZ 23.6.2016  návrh uznesenia, na základe ktorého bude 
zriadená pracovná komisia k tejto problematike. Ako zástupcovia do tejto komisie za  náš VMČ 
boli delegovaní  Ing. Mikulášik a Ing. Burda. 

 

 28/VMČ/2016 - Zo stretnutia s obyvateľmi v Kyneka z dec.2015 vyplynula požiadavka na 
opravu   povrchu otočiska autobusov na konečnej linky 18 ul. Trnavská. Otočisko Trnavská nie 
je v správe   RSaUC Nitra, ale patrí mestu a spravujú ju MsS. V mesiaci apríl bola urobená 
oprava výtlkov na tomto otočisku. 
Pokiaľ ide o kompletnú obnovu povrchu otočiska-túto sme zaradaili  medzi investičné 
požiadavky VMĆ 5 na r.2017 v odhadovanej výške RN – 37 tis.€. 

 

 Predseda informoval členov VMČ, že začiatkom marca poslal urgenciu, resp. upozornenie na 
MsS s požiadavkou začať práce na úprave stromov(opílení) na ul. Zvolenská v apríli t.r. Ing. 
Vencelová z MsS eviduje požiadavku VMČ i občanov menovanej ulice, zariadi potrebné. v 
sledovaní   

 

 Nasvetliť aj druhú stranu chodníka Na Hôrke 28  
- Inštalácia druhého osvetľovacieho telesa by bola zbytočná, nakoľko pri stĺpe s VO je vysadený 

vzrastlý strom, ktorý tieni na chodník . Bolo by nutné tento strom vyrúbať a otázkou je, či by 
s tým súhlasili obyvatelia bytovky a Ing.,Štrba z MsÚ.  

- Opraviť kaplnku na Murániho. Objekt, pozemok pod kaplnkou i priľahlý pozemok sú vo 
vlastníctve mesta. VMČ 5 požiadalo OIVaR o vyčíslenie nákladov na opravu kaplnky, zaradí do 
investičných akcií na rok 2017. Na zasadnutí MZ 28.4.2016 bol schválený zámer zámeny tejto 
nehnuteľnosti s RKC, Biskupstvo Nitra. 

 Vyčistiť rigol na ul. Tokajská – vyčistené 23.3.2016.  
 

 Žiadame dokončiť opiľovanie stromov v areáli Liečebno-výchovného sanatória na Kyneku pri 
Ovocinárskej 25 –  p. Čery informoval, že práce sú urobené len čiastočne, treba pokračovať. Má 
za úlohu kontaktovať osobne riaditeľa sanatória. P.Čerymu sa počas apríla 2016 nepodarilo 
skontaktovať sa s riaditeľom sanatória. Úloha trvá. 

 

 Požadujeme, aby sa na jar 2016 začalo s opravou výtlkov v celej MČ Mlynárce a Kynek, 
p.Klačko  tiež požadoval opraviť chodník na cintoríne Mlynárce – zatiaľ nerealizované, úloha trvá. 

 

 Zabezpečiť lokálnu opravu chodníka Na Hôrke 1-9 (zbrúsiť bubliny, zaliať diery , opraviť 
obrubníky atd.).  MsS zaradili do poradia opráv. Dosledovať. 

 

 Predseda informoval, že  1.3.2015 rokoval s p.Šedovičovou zo spoločnosti Hájespol, ktorá 
namieta, že mesto NR vyúčtovalo jednorázovú odmenu za zriadenie vecného bremena (uloženie 
el. sietí) na pozemkoch mesta v P.Hájoch firme Západoslovenská distribučná a tá má v úmysle 
túto sumu 4,5 tis. EUR preúčtovať spoločenstvu Hájespol. 



- 28.04.2016 bol predložený materiál na Mestské zastupiteľstvo s návrhom neúčtovať poplatok za 
vecné bremeno na tých uliciach, resp. pozemkoch pod nimi , ktoré boli predmetom daru od 
súkromných vlastníkov mestu Nitra. Z obavy pred nechceným precedensom tento návrh aj na 
základe odporúčania mestskej rady neprešiel, takže v platnosti ostalo pôvodné uznesenie, 
bohužiaľ (napriek  stanovisku finančnej komisie). 
  

- Návrh nového znenia VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta Nitry, kde by sa malo znova 
upraviť spôsob vyhradzovania parkovacích miest na území mesta Nitra. 

- Pripomienky k návrhu :  
- §5 ods. 11 – Rozhodnutie stráca platnosť a) uplynutím jedného roka od nadobudnutia jeho 

právoplatnosti – DOPLNIŤ „ pri ŤZP po uplynutí 2 rokov od nadobudnutia jeho 
právoplatnosti“ 

- §5 ods. 10 – daňovník je povinný písomne oznámiť Mestu Nitra najneskôr do 15 30 dní odo dňa 
jej vzniku.  
-§ 4 ods. 1 písm. e)„ vyhradenie parkovacieho miesta z verejného priestranstva pre vozidlo 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo zákonného zástupcu osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím 0,003€/m2/deň. VMČ 5 odporúča mestskému zastupiteľstvu zvážiť, či by ŤZP mali 
byť spoplatnení, skôr nie. 
 

 ZsVS – na základe podnet p.Čeryho sme  sa obrátili na ZsVS, aby nám zaslali zoznam 
domácností, ktoré požiadali o napojenie na kanalizačnú sieť v MČ Kynek. 
Zoznam nám bol zaslaný. 

 

 Kontrola psíčkarov (i prípadné sankcionovanie) na Dieloch so zameraním na odstraňovanie 
exkrementov po psoch. P. Dolež upozornil na to, že sa po sídlisku často pohybujú psy bez 
náhubkov a v sprievode maloletých, ktorí psov nemajú pod kontrolou. MsP doručilo 
nasledovnú odpoveď: 
V období 01.01.2016 až 19.04.2016 skontrolovali príslušníci MsP 375 psov. Porušenie 
predpisov zistili a doriešili v 10 prípadoch. Pritom zistili 15 psov ktorí sa pohybovali po sídlisku 
bez majiteľa a dozoru. Na základe toho privolali mestského šarhu, ktorý psov odchytil. 
Súčasná legislatíva nestanovuje vek osoby, ktorá môže viesť psa, ukladá povinnosť mať psa 
pod kontrolou. Povinnosť náhubok zo zákona majú len psy, ktoré sú označované za bojové, 
resp. nebezpečné plemená.  

            A to je veľmi zlé, pretože sa de facto nedá zabrániť prípadnému útoku agresívneho psa na iné  
            zvieratá a ľudí. Považujeme za nutné zmeniť celoslovenskú legislatívu.  

 

 p.Tatar požiadal o riešenie vraku vozidla s bratislavským EČ pod ul.Murániho, nemá STK 
Uvedené bolo postúpené MsP za účelom zistenia majiteľa vozidla. 

 

K bodu 3 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov   

- 46/VMČ/2016 – OKČaŽP 1455/16/007 – predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta pre Jozef 
Turbu, POVAŽSKÁ 15 

VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta pre žiadateľa po  
posúdení odkázanosti odb. útvarom MsÚ. 
- 47/VMČ/2016 – OKČaŽP 19585/15/005 – predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta pre 

Ladislava Ramacha, NA Hôrke 2 
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta pre žiadateľa po  
posúdení odkázanosti odb. útvarom MsÚ. 
- 48/VMČ/2016 – OM- 244ú/2016/OM – vyjadrenie k žiadosti vo veci vysporiadania pozemkov  pod 

časťou MK Jarabinová v úseku Rýnska – Šúdolská, za účelom výstavby budúcej komunikácie. 
VMČ nie je spokojné s odpoveďou. Tá nevystihuje to,  čo sme požadovali. VMČ 5 nežiadal 
skalkulovať rozpočtové náklady stavby (cca 270 tis. EUR), ale začať proces majetkovo-právneho 
usporiadania pozemkov pod touto MK, ktoré sú v súčasnosti v súkromnom vlastníctve. 



- 49/VMČ/2016 – OKČaŽP 22981/15-007 – predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta pre Mrg. 
Andreja Motúza, ZVOLENSKÁ 28 

VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta pre žiadateľa po  
posúdení odkázanosti odb. útvarom MsÚ. 
- 50/VMČ/2016 – UHA/6285/2016 – žiadosť o stanovisko „ ETG – Distribučný sklad“  
Ide o vybudovanie distribučného skladu na skladovanie výrobkov slúžiacich k interiérovému 
vybaveniu stavieb, na ul. Štúrova oproti RSaÚC 
VMČ uvedené prerokovalo a nemá námietky k vybudovaniu uvedeného skladu. 
- 51/VMČ/2016 – UHA/6263a/2016 – žiadosť o vyjadrenie „ bytové domy 5 x 9 b.j. + technická 

vybavenosť“  
Ide o plánovanú novostavbu na ul. Poľná, na pozemkoch p.č. 360/234 a 360/15 k.ú.Mlynárce 

VMČ uvedené prerokovalo a stotožňuje sa so stanoviskom UHA – pre novú zástavbu  je potrebné 
spracovať a odsúhlasiť  podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu, t.j. územný plán zóny. 
- 54/VMČ/2016 – OKČaŽP 7559/16-003 – predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta pre Milana 

Adámeka, ZVOLENSKÁ 3 
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta pre žiadateľa po  
posúdení odkázanosti odb. útvarom MsÚ. 
 
 

K bodu 4 – Informácie  
 
- Predajný stánok na ul. Tokajská – nový vlastník : Jozef Úradník STAVMAT, Beethovenova 3, Nitra  
VMČ 5 súhlasí so zmenou nájomcu pozemku pod stavbou predajného stánku potravín. 
K bodu 5 – Rôzne 
Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom referátu organizačného odb. 
služieb MsÚ : 
OKČaŽP – stredisko mestských služieb MsÚ   

 žiadame postriekať chodníky na cintoríne Kynek proti burine 

 opraviť výtlky v MČ Mlynárce (kontaktovať. p. Klačka) 

 opraviť výtlky v MČ Kynek (kontaktovať. Ing. Mikulášika) 

 opraviť chodník na cintoríne Mlynárce ( kontaktovať p. Klačka) 

 ostrihať prerastené okrasné kríky na ul. Tokajská, Diely, ktoré zasahujú do chodníkov 

 opraviť detské ihriská – Tokajská 9-11 a Zvolenská 11-15 

 vymeniť piesok na DI Párovské Háje a Kynek 

 ostrihať kríky, ktoré prerastajú z cintorína Mlynárce do chodníka 

 vysadiť stromy pri lavičkách na cintoríne Mlynárce (kvôli tieneniu) - aktuálne bude na jeseň 2016 

 Po kosení verejných plôch v MČ Kynek dodávatelia nehrabú dôsledne pokosenú trávu. Ak je to 
možné, treba vymeniť dodávateľa prác alebo súčasného sankcionovať, napr. . zadržať úhradu  
faktúry za práce až do vykonania nápravy. 

 požadujeme opraviť výtlk na ul. Zvolenská pred vchodom č. 5 
Odbor stavebného poriadku: 

 Dávame podnet na vykonanie ŠSD na ul. Ovocinárska – stavba murovaného oplotenia v ceste 
(druhý RD pod križovatkou ul. Jarabinová a Ovocinárska),  súp.číslo  115. 

Službyt Nitra 

 opraviť sieť na multifunkčnom ihrisku Párovské Háje – Službyt Nitra nám zaslal odpoveď, že podľa 
kapacitných možností strediska údržby uvedené vykoná do konca roka 2015.Nesplnené. 

 požadujeme opraviť siete a dvere na multifunkčnom ihrisku Kynek 
 
Odbor majetku: 

 požadujeme opraviť oplotenie- vymeniť  pletivo na asfaltovom ihrisku v športovo-rekreačnom 
areáli na Dieloch, ktoré nie je v správe Službytu Nitra a  nachádza sa vedľa multifunkčného 
ihriska. 

 



K bodu 5). 

 Predseda VMČ 5 informoval členov výboru, že sa dňa 12.4.2016  stretol na starej Jarockej 
ceste v lokalite Nový Lukov so zástupcami tejto lokality,p.Marciovou a spol. Obyvatelia tejto 
lokality, pôvodne záhradkovej osady(ZO), dnes s prípustnou funkciou aj bývanie podľa 
platného UPN mesta, predložili viacero požiadaviek (celkom 10). Väčšina sa týka 
dobudovania infraštruktúry- MK, VO, kanalizácie apod. Okrem toho požiadali o umiestnenie 
kontajnerov na separovaný odpad na ul. Jarocká /Čakanková, čo NKS odmietlo. Predseda 
rieši ďalej s vedením NKS. Obyvatelia požadovali hlavne VO na ul.Jarocká od autobusovej 
zastávky k ul.Pri lese, taktiež vyčistiť krajnicu a pokosiť priľahlý pozemok smerom 
k protihlukovej stene R1. Keďže ide o zaburinený pozemok SR v správe SPF, požiadavka na 
pokosenie bola zaslaná riaditeľovi SPF, RO Nitra. Zatiaľ bez reakcie. MČ Lukov Dvor, 
resp.tzv. Nový Lukov-ide o lokalitu bývalej ZO, ktorá nemá celkom dobudovanú infraštruktúru 
mestského typu a to si vyžaduje značné finančné prostriedky, ktorými VMČ 5 nedisponuje. 
Realizácia týchto investícií je možná len v dlhodobej perspektíve. V súčasnosti VMČ rieši iné 
priority, hlavne dobudovanie parkovacích miest na Dieloch apod. 

 21/VMČ/2016 – Združenie za práva zvierat    Ing.Mikulášik upozornil na to, že združenie  
            zrejme 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. Je nutné tento stav preveriť (17.3.2016 sa nám vrátil list adresovaný fe  
            Hydinári s.r.o., Hájska 9, Nitra ako adresát neznámy). 

 P.Klačko požaduje, aby bolo upravené okolie fy Möbelix tak, ako to bolo s ňou predtým 
dohodnuté. 

 p.Jaroslav Čery sa obrátil na VMČ 5 s požiadavkou zmeniť funkčné využitie pozemku - C KN 
parcely č.89/26 v k.ú. Kynek z vybavenostnej zástavby(ktorá umožňuje okrem iných aj 
rekonštrukciu existujúcich RD, resp. výstavbu polyfunkčného objektu, ale neumožňuje novú 
výstavbu RD  , teda IBV). Objasnili sme mu, že zmena funkčného využitia pozemku je proces, 
ktorý musí prejsť v MZ , a to pri schvaľovaní ďalším zmien a doplnkov UPN č.7. To je 
perspektíva cca do 1-2 rokov. Ideálne, aby si takúto žiadosť na UHA MsU podali viacerí 
majitelia pozemkov v tejto lokalite.  

 Predseda pozval členov VMČ 5 na brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu 14.5.2016 v ŠR areáli 
na Dieloch na  Popradskej ulici ( dočistenie „pralesa“ v dolnej časti areálu). 

 VMČ zobral na vedomie list UHA , referátu dopravy a MK adresovaný p. Petrovi Gregorovi. 
Išlo o zamietavú odpoveď, odkonzultovanú s dopravným inžinierom KDI v Nitre, na jeho 
požiadavku o zrušenie priechodu pre chodcov oproti ZŠ Na hôrke 30, čím by sa mali získať 2 
parkovacie miesta. Požiadavke nebolo vyhovené. 

 
Ďalšie zasadnutie VMČ  5 sa uskutoční v stredu 8.6.2016 o 16.00 hod. v priestoroch KD Párovské 
Háje.  
 

 
                                         Ing. Milan Burda 

                                                                                            predseda VMČ 5 Nitra- 
        Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 
Nitra,  dňa 16.05.2016        
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
 
 
 
 
 

 


