
Výbor v mestskej časti č. 1 - Dolné Krškany, Horné Krškany 

  
Predseda výboru: Ing. Miroslav Gut 
Sekretár výboru:  JUDr. Radoslav Dunčko 
 
 

Z á p i s n i c a   č. 11 / 2018  
 
z riadneho zasadnutia  výboru mestskej časti č. 1 -  Dolné Krškany, Horné Krškany 
ktoré sa konalo dňa 15.11.2018 s nasledujúcim  programom:  
  
1. Otvorenie, 
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia VMČ, 
3. Informácia z riadneho zasadnutia MZ v Nitre 15.11.2018 
4. Došlá pošta na VMČ, 
5. Požiadavky a pripomienky členov VMČ a rôzne (podnety obyvateľov  MČ, atď.), 
6. Návrh na uznesenie. 
7. Záver. 
 
Na zasadnutí sa zúčastnili 7 členovia (priložená prezenčná listina): 
Ing. Miloš Ballay 
Ing. Marek Pinter 
p. Jozef Gašparovič 
Mgr. Melinda Drdoľová  
PhDr. Alexandra Bellová  
Mgr. Erik Duchoň 
 
K bodu č. 1/ Otvorenie: 
Zasadnutie  otvoril a viedol  predseda VMČ č. 1 Ing. Miroslav Gut. Privítal prítomných a oboznámil 
ich s programom rokovania.  
 
Hlasovanie č. 1 o programe rokovania:  
za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
Program bol schválený. 
 
K bodu č. 2/ Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia VMČ:  
- predseda skonštatoval, že uznesenia a úlohy prijaté na poslednom zasadnutí sa priebežne plnia, 
- rôzne podnety na zlepšenie života v našej mestskej časti, návrhy riešení ako zvýšiť úroveň Krškán, 

môžu obyvatelia posielať mailom na  miroslav.gut@nitra.sk 
 
K bodu č. 3/ Informácia z riadneho zasadnutia MZ v Nitre 15.11.2018 
Na  riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli okrem iných prerokované: 

• Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2019 – 2021 
• Návrh na predĺženie doby nájmu Zimného štadióna v Nitre (HK Nitra, s.r.o., Jesenského 2, 

949 01 Nitra, IČO: 48 178 802) 
• Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Horné Krškany 

(Mediderma Invest, s.r.o., odpredaj pozemku „C“KN parc. č. 969 na Novozámockej ul.) 
• Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 205/2018-MZ zo dňa 

21.06.2018 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Machajová- 
prenájom záhrady, k.ú. H. Krškany) 

• Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2018 
• Návrh zmeny cestovného poriadku MAD v Nitre. Z našej MČ požiadavka na doplnenie po 

dvoch spojoch ráno a popoludní na linke č.22 cez víkend. 
 
 



KK  bboodduu  čč..  44//  Došlá pošta na VMČ 
 

- Odbor komunálnych činností a životného prostredia: 
- Osadenie spomaľovacieho prahu na ul. K rieke za križovatkou s ul. Roľnícka – podnet 

zaslaný na dopravný inšpektorát 
- Zabezpečenie veľkokapacitných autobusov v ranných hodinách – stanovisko dopravcu: 

dopravca nedisponuje dostatočným množstvom kĺbových autobusov, aby dokázal 
požiadavke vyhovieť. Obnova vozidlového parku MHD je od roku 2014 zastavená na 
základe požiadavky objednávateľa zakotvenej v dodatku k Zmluve o výkonoch vo 
verejnom záujme 

- Zriadenie priameho spoja na trase PP Sever a ubytovne Plastika – predložené na 
novembrové MsZ – schválené Mestským zastupiteľstvom a zmena vstúpi do platnosti 
od 09.12.2018 

- Likvidácia čiernej skládky pod Bitou – odstránená NKS 
- Osadenie tabuliek „Zákaz vyvážania smetí“ a umiestnenie fotopascí – budú osadené do 

konca mesiaca november  2018 
- Likvidácia odpadu na Dvorčanskej 74 – prípadom prevádzky spol. Rodilla company na 

Dvorčanskej 74 sa už zaoberá Okresný úrad, odd. ochrany prírody a starostlivosti o ŽP 
- Odstúpenie pripomienky „očistiť obrubníky od prerastenej buriny v križovatke 

Novozámocká s ul. Na priehon“ na Slovenskú správu ciest 
- Odstúpenie pripomienky „zabezpečiť opravu prepadnutej vozovky na Sikárskej 

v križovatke s ul. Na priehon“ na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s.  
- Boli doplnené malé odpadové nádoby pri cyklotrasu (rázcestie pri rieke pred mostom 

ČOV 1 ks, výjazd na Biovetskú 1 ks, na križovatku s Krškanskou 1 ks 
- Žiadosť o umiestnenie DZ Slepá ulica na križovatku Roľnícka – Dvorčianska v smere 

Roľnícka pri č. d. 77 smer Pri Drík – súhlasíme s použitím a umiestnením dopravného 
značenia IP 4 Slepá ulica na ul. Dvorčanská za križovatkou s ul. Roľnícka a zároveň 
bude použité a umiestnené DZ IP 5 Návesť pred slepou cestou na ul. Roľnícka 

- Vyčistenie chodníkov na autobusových zastávkach – s čistením chodníkov na 
autobusových zastávkach sme začali 22.8.2018, zastávku pri ZŠ Dolné Krškany 
v pravidelných intervaloch nielen oškrabujeme od zeliny ale aj zametáme 

- Vyčistenie okolia informačnej tabule – okolie informačnej tabule od prerastených 
rastlín pri potravinách v Dolných Krškanoch vyčistíme v 39. týždni 

- Žiadosť o umiestnenie spomaľovacieho prahu na ul. Pri Mlyne č. d. 12 – uvedené bolo 
už prerokované v minulosti s KDI. Pri opätovnom prerokovaní bolo ich stanovisko 
nemenné a teda nesúhlasné 

- Žiadosť o umiestnenie spomaľovacieho prahu na ul. Brigádnická –vzhľadom na 
lokalitu, intenzitu premávky a dopravný význam komunikácie Brigádnická, jej 
konštrukčné parametre a aj s ohľadom na to, že sa jedná o miesto križovatky slepej 
cesty, nie je požadované miesto vhodné na umiestnenie spomaľovacieho prahu 

- prehodnotiť dopravné značenie na ul. Na priehon – prerokované s Krajským 
dopravným inšpektorátom a na základe spoločne vykonanej obhliadky bolo 
skonštatované, že k dosiahnutiu požadovanej zmeny je potrebné upraviť dopravné 
značenie tak, aby poskytovalo jednoznačnú a včasnú informáciu, aby vodiči 
nákladných vozidiel smerujúcich do objektu veľkoobchodu Bečica alebo do 
priemyselných objektov č. 48 a 50 jazdili cez železničné priecestie, a iba nákladné 
vozidlá smerujúce do objektov na ul. Sikárska jazdili obchádzkou a odbočili pred 
železničným prejazdom vpravo. Preto bude požiadané Stredisko mestských služieb 
o zabezpečenie vypracovania potrebnej dokumentácie u dodávateľa a zhotoviteľa 
dopravného značenia. Následne bude vypracovaný projekt predložený na schválenie 
dopravnému inšpektorátu. 

 
- Útvar hlavného architekta: 

- Vyjadrenie k pripomienkam na výrub stromov – schválený výrub v objekte Kultúrneho 
domu. 

 



K bodu č. 6/ Požiadavky a pripomienky členov VMČ a rôzne (podnety obyvateľov MČ, atď.), 
 
Pripomienky a požiadavky na Odbor komunálnych činností a životného prostredia: 

• Žiadame prideliť 2 ks stánkov, domčekov pre trhové mestečko (staré ale použiteľné z depozitu 
mestských služieb) do dvora pri Kultúrny dom 

• Žiadame zabezpečiť opravu výtlkov v križovatke Na Priehon – Lieskova smer Dvorčanská ul. 
• Žiadame o zabezpečenie vyhrabania lístia v okolí Domu smútku a  na uliciach  Na priehon, Pri 

Mlyne, Medzi vodami, Novozámocká v okolí Materských škôl.  
• Žiadame zabezpečiť preverenie správnosti nastavenia svetelnej signalizácie v križovatke 

Novozámocká – Na priehon – K rieke + kontrolu semaforov na priechode pre chodcov nesvieti 
zelená. V rannej a popoludňajšej špičke je problém pre chodcov prejsť cez komunikáciu a pre 
vozidlá vyjsť z bočných ulíc, vznikajú kolízne situácie. 

• Žiadame zabezpečiť sviatočné osvetlenie 2 ks tují pri soche Sv. Jána Nepomuckého pri kostole 
v Dolných Krškanoch od 7.12.2018 do 31.1.2018 

• žiadame o zabezpečenie a osadenie výstražných tabuliek s textom „Prísny zákaz vyvážania 
komunálneho odpadu“ s dodatkom že „priestor je monitorovaný kamerovým systémom“, 
pričom tabule je potrebné napevno osadiť v okolí rieky Nitra a v lokalitách podľa návrhu 
v prílohe zaslanej na OKČaŽP 

• žiadame vyčistiť okolie bývalej kuchyne v Elitexe na Dvorčanskej od rozrastených kríkov a 
komunálneho odpadu 

• žiadame o zabezpečenie vyhrabania lístia z objektu KD 
 
Pripomienky a požiadavky na Útvar hlavného architekta: 

• Žiadame preverenie nastavenia svetelnej signalizácie v križovatke Novozámocká – Na priehon 
– K rieke, v rannej špičke je problém pre chodcov prejsť cez komunikáciu a pre vozidlá vyjsť 
z bočných ulíc, vznikajú tu vážne kolízne situácie. 

 
Pripomienky a požiadavky na Kanceláriu prednostu: 

• žiadame o sfunkčnenie vytvoreného  okrsku Mestskej Polície v Kultúrnom dome 
 
Pripomienky a požiadavky na Odbor majetku: 

• žiadame o vyzvanie majiteľa nehnuteľnosti vedľa Dvorčanskej 63 o zabezpečenie objektu 
(oplotenie) proti vstupu osôb a vzniku skládok kom. odpadu 

 
Pripomienky a požiadavky na SVP a.s. Piešťany Povodie Dolnej Nitry: 

• žiadame o dôkladné ošetrenie/orezanie koruny so skrátením haluzí stromov na uliciach Medzi 
vodami  ľavý aj pravý breh a Pri Mlyne, prerastené haluze znemožňujú prejazd vozidlám NKS 
a nalomené resp. suché ohrozujú okoloidúcich 

 
K bodu č.  7/  Návrh na uznesenie 
Výbor mestskej časti č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany prerokoval všetky body programu a ku 
všetkým zaujal potrebné stanovisko.          
 
K bodu č.  8/ Záver 
Na záver predseda výboru mestskej časti č. 1 Ing. Miroslav Gut poďakoval prítomným za  účasť 
a ukončil zasadnutie.  
 
Aj v našej mestskej časti pripravujeme tradičný Vianočný stromček a 8.12.2018 ku nám zavíta 
Mikuláš, pozývame vás ku Kultúrnemu domu  na stretnutie s ním.  
 
V Nitre dňa: 20.11.2018 
 
 
..........................................                                                   ............................................ 
 JUDr. Radoslav Dunčko, v. r.                       Ing. Miroslav Gut, v. r. 
         sekretár  VMČ                                                             predseda VMČ 


