
                                                                Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 06.07.2016 KD Kynek 

 
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  
Listom zo dňa 28.6.2016  nás ZsVS informovala o stanoviskách dodávateľov kanalizácie. Nakoľko 
boli zo strany zhotoviteľa kanalizácie niektoré požiadavky na spätné úpravy MK  v MČ Kynek 
posúdené ako neoprávnené, žiadame, aby bol vypracovaný nazávislý posudok tretej strany k 
týmto úsekom na základe objednávky správcu miestnych komunikácií mesta.   

 Opraviť sieť na multifunkčnom  ihrisku Párovské Háje – Službyt Nitra pôvodne plánoval urobiť 
opravy ešte v ro.2015, čo nesplnil, zatiaľ ani v tomto  roku.  Službytu Nitra bolo  vysvetlené, že 
pod opravou siete sa myslí jej zavesenie, nakoľko bola strhnutá, ale nie poškodená.  

 Požadujeme opraviť siete a dvere na multifunkčnom ihrisku Kynek-nesplnené, urgovať!! .V tel. 
rozhovopre dňa 6.7. riaditeľ Službytu Nitra informoval, že na základe požiadaviek viacerých VMČ 
na opravu multifunkčných ihrísk vybral v súťaži firmu, ktorá už vykonala obhliadku všetkých týchto 
ihrísk , zhodnotila ich stav a v blízkej dobe sa pristúpi k ich oprave celoplošne v meste, vrátane 
Kyneka.  

 Vodorovné dopravné značenie (VDZ) v MČ Diely 

 Vyznačovanie VDZ sa začalo,  je hotové na ul. Zvolenská, Kmeťova, Na Hôrke,Murániho okrem 
okolia kaplnky.Ostáva priechod pre chodcov na Pražskej ul. pri cintoríne. Úloha stále trvá 
budeme sledovať jej splnenie, zostáva dokončiť ul. Pražská, Murániho okolo kaplnky. Predseda 
VMČ požiadal emailom o zaradenie ul. Tokajská do zoznamu ulíc, kde bude zrealizované VDZ 
parkovacích miest.  

 

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

 Ako pilotný projekt bola vybratá časť Klokočina III. Naďalej sa bude pokračovať v riešení tohto 
problému, najbližšie na pracovnom stretnutí 20.07.2016. 

 

 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.  
S prácami sa začalov júni, p. Raček ako zástupca občanov je v kontakte s Ing. Vencelovou, ktorá 
je kompetentná riešiť opiľovanie stromov. Opílenie bolo zrealizované čiastočne , ostáva dokončiť 
opiľovanie pri 2 vchodoch.  

 

 Žiadame dokončiť opiľovanie stromov v areáli Liečebno-výchovného sanatória na Kyneku pri 
Ovocinárskej 25. Na poste riaditeľa prišlo k výmene, preto s touto požiadavkou oslovíme OÚ 
Nitra, odbor školstva  ako nadriadený orgán. 



 Požiadali sme, aby sa na jar 2016 začalo s opravou výtlkov v celej MČ Mlynárce a Kynek, 
p.Klačko   
Opravy v MČ Mlynárce sa začali, úloha čiastočne splnená, ešte treba dokončiť niektoré ulice.  
S opravami v MČ Kynek zatiaľ počkáme, nakoľko tu prebiehajú opravy komunikácií v rámci 
reklamácie po výstavbe kanalizácie. V tejto MČ bude opravená iba časť ul. Hájska medzi ul. 
Potočná a ul. Kynecká. 
 

OKČaŽP – stredisko mestských služieb MsÚ   

 žiadame postriekať chodníky na cintoríne Kynek proti burine – odpoveď OKČaŽP : chodník na 
cintoríne bol postriekaný v 23. týždni 

 vymeniť piesok na detskom ihrisku Párovské Háje a Kynek - požiadavku zaevidovali a OKČaŽP – 
Stredisko mestských služieb uvedené  zahrnie do zoznamu opráv. Odstraňovanie nahlásených 
závad prebieha podľa dôležitosti. 

 Opraviť detské ihrisko pri ZŠ Na Hôrke -niektoré drevené prvky sú polámané, resp. úplne chýbajú. 
 

Odbor stavebného poriadku: 

 VMČ 5 dal podnet na vykonanie ŠSD na ul. Ovocinárska – stavba murovaného oplotenia v ceste 
(druhý RD pod križovatkou ul. Jarabinová a Ovocinárska),  súp.číslo  115.  
          ŠSD bol vykonaný druhýkrát dňa  dňa 29.06.2016.  Majiteľ pozemku predložil platné 
ohlásenie drobnej stavby, ktoré mu údajne postačilo. Podľa názoru VMČ ide o porušenie 
stavebného zákona, preto VMČ navrhol dať  podnet na OÚ Nitra – odbor  výstavby a BP, aby 
prešetril tento postup, ktorý nepožaujeme za správny(ide o  zásah do telesa komunikácie, zúženie 
prejazdného profilu miestnej komunikácie), aj keď oplotenie sa považuje za drobnú stavbu.Pozn: 
Dňa 11.7. sa nám dostala do ruky kópia listu odboru stavebného poriadku č.SP 7926/2016/006-Há 
zo dňa 7.7.2016, v ktorom je uvedené, že stavba murovaného oplotenia zo strany Ovocinárskej 
115 bola povolená mestom NR.Pravdou je i to, že VMČ 5 v r.2012 neodporučil prekládku MK tak, 
ako to navrhol UHA. Komisia pre finacovanie, SM a PČ žiadala predložiť náklady na prekládku 
cesty-MK i inž.sietí.Z listu je zrejmé i to, že úprava vjazdu na parc.262/8 k.ú. Kynek bola urobená 
bez povolenia mesta.Mesto Nitra pri rozhodovaní nerešpektovalo názor VMČ.  

 
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. Zaslané odboru majetku MsU. Oplotenie bolo opravené, úloha je splnená. 
 

 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. Zatiaľ nemáme 
informáciu, či konateľ spoločnosti našu doporučenú zásielku prevzal. Ing.Bartoš preverí na pošte. 
Následne budeme riešiť prostredníctvom prednostu MsÚ. 

 

 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. 
V prípade bol zainteresovaný okrem iných aj p.Jozef Mikač. Išlo o údajné (pravdepodobné) 
nelegálne spevnenie časti MK Nad potokom štrkodrvou a osadenie potrubia na odvedenie 
dažďových vôd do brehu Kyneckého potoka. ŠSD sa uskutočnil 26.1.2010. Odbor stavebného 
poriadku zaslal VMČ kópiu svojho stanoviska z roku 2010(nič nové), v ktorom konštatoval, že 
nebol porušený stavebný zákon a že išlo o stavebné úpravy na ohlásenie. 

     Výboru nie je jasné, čo momentálne požaduje preveriť p. Mikač, preto sa p.Mikulášik osobne  
     stretne s p. Mikačom. 

 P.Pupíková opätovne žiadala pokosenie pozemku pri prečerpávacej stanici na ul. Ulička.Bolo 
zistené, že ide o pozemok vo vlastníctve RKC, Biskupstva Nitra. Preto postupujeme podnet na 
RKC. 



 

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

K bodu 2 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov   

 VMČ/70/2016 – ÚHA, ref. DaCH – žiadosť o stanovisko k premenovaniu názvu zastávky ŽSR 
Zastávka okraji Lužianok sa nazýva „Mlynárce“, je návrh ju pomenovať – „Lužianky zastávka“. 
Zastávku „Nitra zastávka“ potom pomenovať ako  „Nitra – Mlynárce“. 
VMČ uvedené prerokovalo a súhlasí s premenovaním zastávok, pričom náklady s tým spojené by 
mali  znášať ŽSR . 

 

 VMČ/72/2016 – 404ú/7133/2016/OM - MsÚ – odbor majetku – žiadosť o vyjadrenie k prenájmu 
časti pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra na LV č. 8181 v k.ú. Párovské Háje „C“ KN parc. č. 
3789/3, pre potreby vybudovanie prístupovej cesty pre žiadateľa Mgr. Pavla Kirinoviča k p.č. 
3790/7 v jeho vlastníctve. 
VMČ uvedenú žiadosť prerokoval a odporúča prenajať uvedenú časť pozemku žiadateľovi za 
podmienok uvedených v stanovisku UHA MsÚ v Nitre, avšak nielen do kolaudácie stavby, ale  na 
dobu určitú do vybudovania plánovanej prepojovacej MK smerom k pozemkom za KD Párovské 
Háje(z nej bude prístupný aj pozemok p.Kirinoviča). 

 

 VMČ/73/2016 – OKČaŽP-10153/16-002 – žiadosť o predĺženie vyhradeného parkovacieho 
miesta ŤZP, pre Miroslava Drahoša, na ul. MURÁNIHO č. 12, pre potreby jeho syna Dominika 
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta pre žiadateľa 
po  posúdení odkázanosti odb. útvarom MsÚ. 

 

 VMČ/74/2016 – 369ú/7336/2016/OM - MsÚ – odbor majetku – žiadosť o súhlas k prenájmu časti 
pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra na LV č. 7193 v k.ú. Kynek „C“ KN parc. č. 264, pre potreby 
vybudovanie prístupu a uloženia rozvodov mestskej úžitkovej vody a elektrickej energie pre 
žiadateľa Ing. Radoslava Čánkyho k p.č. 138 v jeho vlastníctve. 
VMČ uvedené prerokovalo a stotožňuje sa so stanoviskom ÚHA, teda nesúhlasí so zriadením 
vecného bremena na právo uloženia inžinierskych sietí a prístupu k pozemku žiadateľa, nakoľko 
Mesto Nitra plánuje  zabezpečiť projektovú dokumentáciu(PD) ul. Furmanská(RN cca 32 tis.EUR) 
v zmylse UPN zóny Kynek – Šúdol.  Až po vypracovaní PD k tejto MK bude  možné posúdiť 
vhodnosť umiestnenia IS a riešenia prístupu na pozemok. 

 

 VMČ/75/2016 – OKČaŽP-10728/16-002 – žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre 
právnickú osobu Wire, s.r.o., Peter Fábry, bytom Hlboká 75,  na ul. MURÁNIHO č. 17. 
VMČ uvedené prerokovalo a nesúhlasí s vyhradením parkovacieho miesta pre túto právnickú 
osobu. 

 

 VMČ/76/2016 – OKČaŽP-10149/16-002 – žiadosť o predĺženie vyhradeného parkovacieho 
miesta ŤZP, pre Branislava Prerokopa, na ul. MURÁNIHO č. 12. 
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta pre žiadateľa 
po  posúdení odkázanosti odb. útvarom MsÚ. 

 

 VMČ/78/2016 – OKČaŽP-10149/16-002 – opätovný podnet p.,Balogu  na riešenie 
poškodzovania verejnej zelene autami pred domom Tokajská 8 – 12,. 
VMČ na opätovný podnet navrhuje osadenie dopravnej značky C9-  
cestička pre chodcov na prístupovej komunikácii k uvedenému  
bytovému domu.  
 

 

 VMČ/79/2016 – OKČaŽP-9437/16-002 – žiadosť o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta 
ŤZP, pre Ivetu Lavovú, na ul. ZVOLENSKÁ č. 15. 



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

 

 VMČ/80/2016 – OKČaŽP-9436/16-002 – žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta ŤZP, pre 
Františku Ballaiovú, na ul. DUNAJSKÁ č. 5. 
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča vyhradenie parkovacieho miesta pre žiadateľa po  
posúdení odkázanosti odb. útvarom MsÚ. 

 

 VMČ/82/2016 – OKČaŽP-11434/16-002 – žiadosť o predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta 
ŤZP, pre Emíliu Vincúrovú, na ul. POVAŽSKÁ č. 17. 
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺženie vyhradenia parkovacieho miesta pre žiadateľa 
po  posúdení odkázanosti odb. útvarom MsÚ. 

 

K bodu 3 – Informácie  
Službyt Nitra, s.r.o. – Na našu požiadavku o opravu poškodených, resp. chýbajúcich  dosiek na 
sedení v areáli amfiteátra na Dieloch dal nasledujúcu odpoveď : „Uvedený objekt nemá naša 
spoločnosť v správe, preto odporúčame obrátiť sa so svojou požiadavkou na príslušný útvar MsÚ 
v Nitre.“ Oslovili sme preto s touto požiadavkou  Ing. Jakubčina, ved. odboru  OKČ MsÚ (Pozn.: dňa 
9.7. lavice neboli opravené, nebolo ani pokosené, amfiteáter bol zarastený burinou do výšky cca 30-
40 cm,  čo vyvolalo nespokojnosť viacerých občanov na našej akcii S muzikou pri pivku.).  
 
K bodu 4 – Rôzne 
Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom referátu organizačného odb. 
služieb MsÚ : 
OKČaŽP 

 P.Gavalovič zo Strediska MS 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. 

 Žiadame opraviť prepadnutý chodník na ul. Tokajská pri vchode č. 12. 

 Žiadame postriekať chodníky zo zámkovej dlažby na ul. Tokajská proti burine, ktorá na 
chodníkoch vyrastá. 

 Žiadame o preverenie, prečo sa nekosí zeleň medzi chodníkom a bytovým domom na ul. 
Tokajská 2 -16. 

 Žiadame o opílenie konárov prerastajúcich do jazdného profilu vozovky ul. Štúrova v úseku od 
železničného priecestia v Mlynárciach  po ul. Hlohovecká. 

 Žiadame o opílenie lipy, ktorej konáre prerastajú vo vozovky ul. Považská pri schodisku 
k potravinám na ul. Dunajská.  

   Požadujeme opraviť detské ihrisko pri ZŠ Na Hôrke. 
MsP 

 Žiadame o vykonávanie kontrol parkujúcich vozidiel na chodníku ul. Hydinárska v Párovských 
Hájoch. Miestni obyvatelia priľahlých RD  takýto spôsobom znemožňujú prechod chodcov po 
chodníku a výraznou mierov prispievajú k poškodzovaniu chodníka. 

 
Ďalšie zasadnutie VMČ  5 sa uskutoční v stredu 17.08.2016 o 16.00 hod. v priestoroch KD 
MLYNÁRCE.  
 

                                         Ing. Milan Burda 
                                                                                            predseda VMČ 5 Nitra- 
        Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 
 
Nitra,  dňa 11.07.2016        
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 


