
Zápisnica zo zasadnutia 
VMČ 5 Nitra - Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje  
konaného dňa 16.05.2018 na Dieloch, Na Hôrke 30A 

 

Prítomní: podľa prezenčnej list. 

   Program: 
1. Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ  
2. Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov  
3. Rôzne  

Zasadnutie otvoril a členov VMČ privítal predseda VMČ Ing. Burda. Zúčastnili sa ho 6 členovia. 
VMČ bol uznášaniaschopný.  

 

K bodu 1 : Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VMČ  

• Riešenie križovatky ul. Rastislavova x Hlohovecká a Trnavská x Hlohovecká - Nitriansky 

samosprávny kraj spracoval materiál, ktorý bolopätovne v marci 2018 predložený na zasadnutie 

zastupiteľstva NSK. Boli schválené finančné prostriedky vo výške 6 tis.€ na dopravný prieskum.  
Podľa aktuálnej informácie ved.odboru dopravy UNSK dodávateľská firma je vybratá, zmluva je 
na podpise vo vedení NSK. 

• Riešiť so zodpovednou osobou (majiteľom RD) poškodenie chodníka v mieste vjazdu k RD na 
ul. Trnavská na Kyneku (posledný pozemok pri potoku) – Ing. Milukášik sa obráti na 
Regionálnu správu a údržbu ciest, ako aj na Okresný úrad, odbor CDaPK , aby vzniknutý stav 
na ceste III tr. doriešili. 

• Žiadosť o stanovisko k zámeru výstavby parkoviska pod Nitrazdrojom – Predseda VMČ bude 
kontaktovať Odbor Investičnej výstavby a rozvoja, aby dohodol, ktorý variant parkoviska  a kde 
sa bude realizovať. Členovia VMČ sú názoru, že akciu treba dofinancovať a realizovať na 
pôvodnom mieste, teda pod Nitrazdrojom. 

• Od NDS sme dostali vyjadrenie, že protihluková stena na úseku R1A - Kynek bude zaradená do 
realizácie v predpokladanom termíne najskôr koncom roku 2022. Nakoľko nie sme spokojní 
s takýmto neskorým termínom, predseda VMČ sa obrátil na primátora mesta, aby sa vo veci 
znova angažoval a urgoval aj ministra dopravy. VMČ dal prvú požiadavku už v roku 2008.  

 
• požiadavka na namontovanie kamery na ul. Murániho pri kaplnke – MsP  

V poslednom májovom týždni bude vykonaná spoločná obhliadka za účasti zástupcu VMČ 
a MsP, aby sa spresnilo konkrétne miesto inštalácie kamery. 
 

• dokončiť chodník na ul. Hydinárska. Je potrebné dofinancovať 80 tis. EUR. Zaradíme do 
investičného plánu na rok 2019. 
 

• opraviť výtlky v MČ Mlynárce – OKCaŽP – neprišla odpoveď – urgujeme. 

• orezať konáre prerastajúce do chodníka ul. Pražská, od VDI k cintorínu – OKČaŽP – SMS 

odpoveď neprišla– urgujeme. 

• opraviť už raz opravovanú časť MK Dubíkova pri umeleckej škole Art studio – OKČaŽP – 
StMS rieši so zhotoviteľom kanalizácie v rámci reklamácie. 
 

• opraviť kanalizačný poklop – dať do nivelety vozovky na ul. Zvolenská pred vchodom č 14 
až 10, alebo zabezpečiť realizáciu majiteľom kanalizácie –  neprišla odpoveď, urgujeme 
OKČaŽP (StMS) 

• Mobelix- výsadbu zelene pri betónovom múre na ul.Krompašská firma Mobelix zatiaľ 
nerealizovala, vec gestoruje poslanec Klačko. 

• Od odboru výstavby MsU Nitra sme dostali informáciu o RN na opravy chodníkov: 

- SO chodníka Kmeťova od u. Na Hôrke k Murániho a Považskej -obe strany 135 tis. EUR, 
jedna strana (pravá smerom dole, párne čísla ) cca ½-cu. 



- SO chodníka Partizánska od Kmeťovej po Považskú 20000 EUR. Budú zaradené do 
návrhu rozpočtu na rok 2019.  

 
K bodu 2 : Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov  
 
• 31/VMČ/2018 – Odbor služieb útvaru OS-EOD-6549/2018 

Žiadosť o stanovisko k pomenovaniu novovzniknutej ulice 
VMČ prerokoval predloženú žiadosť a súhlasí s navrhovaným názvom „REPÍKOVÁ“, pre ulicu , 
ktorá sa nachádza v časti Kynek, a je ľavou odbočkou ulice Na Dolinu za ul. Na Hrabinou  (za: 6 
proti: 0, zdržal sa: 0). 

 
• 32/VMČ/2018 – Peter Jando 

 Podnet vo veci kanalizácie ul. Na Dolinu, kde prebieha výstavba RD, ktoré nemajú 
možnosť napojenia na kanalizáciu 
Podľa našich informácií sa kanalizácia na ulici  Na Dolinu bude realizovať v roku 2018 

 Podnet na opravu panelovej cesty Na Dolinu 
Táto komunikácia nie je v pasporte MK mesta, zaradená bude až po vybudovaní. VMČ 
požiada odbor výstavby o rozpočet tejto investície. Podľa objemu potrebných finančných 
prostriedkov uvidíme, či bude možné zaradiť do investícií na rok 2019. 

 
 Vybudovanie verejného osvetlenia na ul. Na Dolinu 

Je vypracovaný projekt na výstavbu verejného osvetlenia, jeho realizácia v roku 2018 je 
však nepravdepodobná, nakoľko nie je schválené jej finančné krytie v tomto roku. Dáme 
do plánu na rok 2019. 

 
 Riešenie psieho útulku v objektoch bývalej slepačiarne 

Bolo deklarované, že k 30.06.2018 skončí táto prevádzka. VMČ žiada OKČaŽP 
o informáciu, ako postupuje mesto v tejto veci. 

 
• 33/VMČ/2018 – Federácia rodín za svetový mier 

Žiadosť o stanovisko k prestavbe a prístavbe RD na ul. Žilinská 3 
VMČ prerokoval predloženú žiadosť a postupuje ju na vybavenie VMČ č. 4 Klokočina, nakoľko 
táto ulica spadá do obvodu VMČ č.4 

 
• 34/VMČ/2018 – Odbor majetku 328ú/19042/2017/OM 

Žiadosť o vyjadrenie k možnosti prenájmu pozemkov pre Stability Invest, s.r.o. pri výstavbe 
domov v oblasti Kamenec. 
VMČ prerokoval predloženú žiadosť a nemá námietky k prenájmu potrebných pozemkov pre 
výstavbu komunikácií, ktoré budú následne odovzdané mestu.   (za: 5 proti: 0, zdržal sa: 1). 

 
• 35/VMČ/2018 – Odbor majetku 324ú/3812/2018/OM 

Žiadosť o stanovisko k zriadeniu vecných bremien 
VMČ prerokoval predloženú žiadosť  E. Vozdeckého vo veci zriadenia vecného bremena 
k výstavbe elektrickej prípojky pre záhradkársku oblasť Kynek a neodporúča zriadiť vecné 
bremeno na tento pozemok, nakoľko sa plánuje úprava križovatky Trnavská – Hlohovecká 
a uloženie inžinierskych sietí by mohlo byť v kolízii s potrebným rozšírením komunikácie. (za: 6 
proti: 0, zdržal sa: 0). 

 
• 36/VMČ/2018 – Odbor služieb útvaru OS-EOD-6348/2018 

Žiadosť o stanovisko k pomenovaniu novovzniknutej ulice 
VMČ prerokoval predloženú žiadosť a súhlasí s navrhovaným názvom „HÁJIK“, pre ulicu , ktorá 
sa nachádza v mestskej časti Párovské Háje pred ul. Stromová (za: 6 proti: 0, zdržal sa: 0). 

 
 
K bodu 3 : Rôzne 
 

• členovia VMČ dostali informáciu o pripravovanej celoplošnej výmene autobusových 
prístreškov, predseda predložil ich zoznam, ktorý bol odovzdaný predsedom VMČ na 
ostatnej porade u primátora, okrem toho StMsS predložil  harmonogram opráv 
miestnych komunikácií v NR, a tiež harmonogram pre zber anorganického a organického 
odpadu na verejnej zeleni na základe požiadavky poslanca A.Krettera a kritiky občanov k 
(ne) dočisťovaniu verejnej zelene 

• na základe požiadavky Arriva Nitra mesto pripravuje premiestnenie konečnej zastávky 



aut.32,33 z ul Viničky na ul.Rýnska/Jarabinová/Viničky, na starej konečnej by tak vznikli 
nové parkovacie miesta. Predseda preverí aktuálny stav- projektová príprava atd. 

• žiadame zvýšiť obrubník na parkovacej ploche oproti kostolu na Kyneku, nakoľko sa 
stáva , že vozidlá zapadnú a poškodzujú si podvozok, evtl. narazia na oplotenie 

• žiadame odbor školstva OU Nitra, Liečebno výchovné sanatórium na Kyneku 
o odstránenie spílených stromov a konárov z ich areálu, nakoľko dochádza k ich hnitiu 
a výskytu škodcov  

• urgujeme opravu, resp. dokončenie vyfrézovaného chodníka na ul.Popradská/Kmeťova 
• Mlynárce: požiadavka na opravu strechy i  fasády zvoničky na ul.Dubíkova, zašpinenej 

sprejermi, ako aj vyvŕtanie 2 vetracích otvorov pr.15mm, aby sa zabránilo vlhnutiu 
objektu- zabezpečuje správca Službyt Nitra 

• P. Zabáková požiadala o vybudovanie vodovodu na starom cintoríne Mlynárce. Nutné  
skalkulovať rozpočtové náklady. V nádrži na vodu, ktorá tam bola osadená pred vyše 
rokom, je vraj znečistená voda.  
 

 
Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom referátu organizačného odboru služieb 
MsÚ iným útvarom MsÚ:  
 
OKČaŽP- StMS  

• odstrániť posypový materiál po zimnej údržbe v MČ Párovské Háje a Diely  
• opraviť výtlky v MČ Mlynárce  
• orezať konáre prerastajúce do chodníka ul. Pražská, od VDI k cintorínu  
• opraviť už raz opravovanú časť MK Dubíkova pri umeleckej škole Art studio  
• opraviť kanalizačný poklop – dať do nivelety vozovky na ul. Zvolenská pred vchodom č 

14 až 10, alebo zabezpečiť realizáciu majiteľom kanalizácie  
• opraviť kanalizačné poklopy na chodníku ul. Trnavská  (medzi Kyneckou a Novou 

Osadou) 
• kosba vo VMČ je vykonávaná nedôsledne, v niektorých úsekoch zostáva tráva vysoká 

asi 10 cm. Kosiť je nutné dôsledne, tesne nad terénom. 
• dokončiť vyfrézovaný chodník v oblúku ulíc Kmeťova- Popradská nad skate parkom 
• vybudovať doraz-zvýšený obrubník pre parkujúce vozidlá na parkovisku oproti 

Kyneckému kostolu, aby nenarážali do oplotenia RD, resp. aby si neničili podvozok 
vozidiel 

• p. Zabáková požiadala o vybudovanie vodovodu na starom cintoríne Mlynárce. Nutné 
skalkulovať rozpočtové náklady, v nádrži na vodu, ktorá tam bola osadená pred vyše 
rokom, je vraj znečistená voda.  

 
OKČaŽP 

• Riešenie psieho útulku v objektoch bývalej slepačiarne – Bolo deklarované, že k 30.06.2018 skončí 
táto prevádzka. VMČ žiada OKČaŽP o informáciu, ako bude mesto v tejto veci postupovať.  

 
IVaR 

• žiadame o zabezpečenie vypracovania PD pre realizáciu schodiska so zábradlím, evtl. 
nájazdu aj pre hendikepovaných na konci ul Krompašská k chodníku na ul. Bratislavská.  

• p. Zabáková požiadala o vybudovanie vodovodu na starom cintoríne. Nutné  skalkulovať 
rozpočtové náklady. V nádrži na vodu, ktorá tam bola osadená pred vyše rokom, je vraj 
znečistená voda.  

• na základe požiadavky Arriva Nitra mesto pripravuje premiestnenie konečnej zastávky 
aut.32,33 z ul Viničky na ul.Rýnska/Jarabinová/Viničky, na starej konečnej by tak vznikli 
nové parkovacie miesta. Predseda preverí aktuálny stav- projektová príprava atd. 
 

• 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. 

 

 

 



 

 

Na mieste bola vykonaná obhliadka pracovníkmi Strediska mestských služieb. Bolo však 

konštatované, že opílenie stromov by tento problém nevyriešilo. Predseda VMČ  sa preto obrátil 

na Odbor investičnej výstavby a rozvoja,  aby vypracovali projekt s kalkuláciou nákladov. 

Následne sa to dorieši ako investičná akcia VMČ. Odbor výstavby zatiaľ nedodal rozpočet, 

urgujeme. 

 

Službyt Nitra s.r.o. 

 
• Mlynárce: požiadavka na opravu strechy i fasády zvoničky na ul.Dubíkova, zašpinenej 

sprejermi, ako aj vyvŕtanie 2 vetracích otvorov pr.15mm, aby sa zabránilo vlhnutiu 
objektu- zabezpečuje správca Službyt Nitra 

 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ 5 sa uskutoční v stredu 06.06.2018 o 16.00 hod. KD Párovské Háje  

 
 
 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Milan Burda 

 predseda VMČ 5 Nitra- 
Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


