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

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

Z á p i s n i c a   č. 2 / 2018  
 
 

z riadneho zasadnutia  výboru mestskej časti č. 1 -  Dolné Krškany, Horné Krškany 
ktoré sa konalo dňa 19.02.2018 s týmto programom:  
  

1. Otvorenie, 
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia VMČ, 
3. Vyhodnotenie podnetov z verejného zasadnutia VMČ v Dolných Krškanoch 
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 6 členovia (priložená prezenčná listina). 
PhDr. Alexandra Bellová  
Mgr. Melinda Drdoľová  
Ing. Marek Pinter 
Mgr. Erik Duchoň 
Ing. Miloš Ballay 
p. Jozef Gašparovič 
 
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/ Vyhodnotenie podnetov z verejného zasadnutia VMČ v Dolných Krškanoch 
 
Na verejné  zasadnutie konané dňa 08.02.2018 boli pozvaní: 
Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor mesta 
obyvatelia MČ 
 
     Verejné zasadnutie  viedol  predseda VMČ č. 1 Ing. Miroslav Gut a na začiatku privítal 
primátora mesta Nitra Doc. Ing. Jozefa Dvonča, CSc., prítomných členov VMČ a obyvateľov 
MČ. Predseda VMČ č. 1 Ing. Miroslav Gut vyzval a dal do pozornosti anketové lístky 
položené na stoloch, aby občania napísali svoje názory, nápady a mailové adresy, 
prostredníctvom ktorých môžu spolu komunikovať.  



     Predseda VMČ č. 1 Ing. Miroslav Gut požiadal Mgr. Erika Duchoňa o zhrnutie kultúrnych 
akcií v priebehu kalendárneho roka 2017 v mestskej časti  č. 1 -  Dolné Krškany, Horné 
Krškany. Mgr. Erik Duchoň neskôr prezentoval zrealizované investičné akcie, ktoré boli 
iniciované alebo zabezpečené prostredníctvom výboru. Predseda  VMČ č. 1 Ing. Miroslav Gut 
potom požiadal PhDr. Alexandru Bellovú o prezentovanie kultúrnych a spoločenských akcií 
plánovaných na rok 2018. Predseda VMČ vyjadril snahu pokračovať v tradičných akciách 
a vyzval prítomných obyvateľov o spätnú väzbu a podnety na zlepšenie. Následne Mgr. 
Melinda Drdoľová informovala prítomných o plánovaných investičných akciách v mestskej 
časti, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre. Sú to tieto: 

o Vybudovanie miestneho rozhlasu v Horných a Dolných Krškanoch 

o SO MK Dvorčanská od Novozámockej ul. po Roľnícku  
o SO chodníka Novozámocká od č. 102 po predajňu Dynamik 

o Vybudovanie priechodu pre chodcov pri autobusovej zastávke Nitrafrost 
o Chodník na ulici K rieke 

 
     Následne obyvatelia mestskej časti hodnotili situáciu a aktuálne problémy v meste, 
podávali podnety a aktívne diskutovali s primátorom mesta, predsedom a členmi VMČ.  
 
      Primátor mesta informoval prítomných o pláne vymeniť a doplniť verejné osvetlenie 
v tejto mestskej časti, v rámci ktorého bude integrovaný aj miestny rozhlas a kamerový 
systém. Taktiež informoval o rokovaniach, ktoré majú za cieľ eliminovať tranzitnú dopravu 
z mestskej časti Dolné Krškany, Horné Krškany. 
 
     V podobnom duchu sa konalo aj verejné zasadnutie v Klube JDS Horné Krškany v utorok 
20.02.2018, kde za hojnej účasti obyvatelia tejto mestskej časti aktívne komunikovali 
s primátorom mesta Doc. Ing. Jozefom Dvončom, CSc., predsedom VMČ č. 1 Ing. 
Miroslavom Gutom a prítomnými členmi VMČ. Taktiež boli obyvatelia vyzvaní na vyplnenie 
anketových lístkov, ktorými sa budú členovia VMČ zaoberať. Podnety a pripomienky 
občanov budú riešené priebežne v rámci možností VMČ. 
 
KK  bboodduu  čč..  44//  Došlá pošta na VMČ 
 

• Na VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany bol doručený z Odboru komunálnych 
činností a životného prostredia návrh na „Jarné upratovanie rok 2018“, v zmysle 
ktorého bude jarné upratovanie v mestskej časti č. 1 -  Dolné Krškany, Horné Krškany 
prebiehať v dňoch 9.4.2018 – 13.4.2018. 
 
Hlasovanie č. 2 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedený návrh a súhlasí s termínom 
jarného upratovania v mestskej časti č. 1 -  Dolné Krškany, Horné Krškany) 
za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený.  

Ďalej boli doručené odpovede na požiadavky z VMČ: 
 

• Odbor komunálnych činností a životného prostredia: 
- Požiadavka na zabezpečenie opravy zle osadených a hlučných kanálových 

poklopov na križovatke Novozámocká – Na Priehon – K rieke pri autobusovej 
zastávke – odstúpené na Okresný úrad Nitra, Odbor CDaPK 

- Požiadavka na umiestnenie molokov na TKO v lokalite Dvorčanskej 63 – 
odstúpené na Nitrianske komunálne služby 

- Eviduje doplnenie verejného osvetlenia na cintorín H. Krškany 
- Po skončení „Zimnej údržby na miestnych komunikáciách 2017-2018“ koncom 

marca a začiatkom apríla 2018 zabezpečí podľa dôležitosti strojovo-
mechanické čistenie MK 



- Odstúpená požiadavka na Odbor školstva, ktorý ma v správe materské školy 
s vnútorným areálom 

- Odstúpil požiadavku o zabezpečenie zimného ošetrenia  stromov na ÚHA, 
ktorý vyzve Slovenský vodohospodársky podnik, keďže lipová alej popri rieke 
Nitra je v ich správe 

-  Odstúpil pripomienku Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na 
priame vybavenie 

- Zabezpečí orezanie drevín rastúcich na svahu na ul. Pod Katrušou v mesiacoch 
január – február 2018 

- Zabezpečí opravu poškodeného kovového oblúka pri kostole v Dolných 
Krškanoch 

- Pripomienka na oplotenie pozemku na Staromlynskej ulici (parcela reg. „C“ č. 
701, k. ú. Horné Krškany) odstúpená na Odbor majetku 

- Požiadavka na zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá na ul. Látečkovej – odpoveď: 
„Pokiaľ nepríde k výrazne negatívnej zmene dopravno-bezpečnostnej situácii  
v bezpečnosti   a plynulosti cestnej premávky v tomto území, nevidíme 
objektívny odborný dôvod na jej prehodnocovanie“ 

 
• Útvar hlavného architekta: 

- do navrhovaných zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu Mesta Nitra sú 
zahrnuté parcely „C“ KN č. 1142 a 1143/1 ako verejnoprospešná stavba, ktorá 
bude mať charakter prepojovacej komunikácie ulíc Roľnícka – Pri dríku za 
účelom vytvorenia možnosti pre individuálnu bytovú výstavbu  

- požiadavka vyriešenia dopravnej situácie na ulici Na priehon, odbočka Tukový 
priemysel Nitra, s.r.o. - odstúpené na OKČaŽP  

  
      Ako pozvaní sa zasadnutia zúčastnili Dipl. Ing. Milan Macháček, konateľ spoločnosti 
Jasplastik-SK, s.r.o. a Ing. Marián Račko, manažér prevádzky v spoločnosti Jasplastik-SK, 
s.r.o., a Ing. Pavel Valábik, architekt zámeru administratívnej budovy PLASTIKA, ktorí 
prezentovali plánovanú vizualizáciu budovy PLASTIKA a jej zmenu na ubytovňu a zázemie 
pre ubytovaných (reštaurácia a obchod) 
 
K bodu č. 5/ Požiadavky a pripomienky členov VMČ a rôzne (podnety obyvateľov MČ, 
atď.), 
Pripomienky a požiadavky na Odbor komunálnych činností a životného prostredia: 

• žiadame zabezpečiť vybudovanie priechodu pre chodcov na Krškanskej ulici, pri 
križovatke s Novozámockou, 

• žiadame o zabezpečenie orezania drevín, kríkov pri dopravných značkách v celej 
mestskej časti, 

• žiadame zabezpečiť rozšírenie, spevnenie krajnice na ulici K rieke medzi mostami 
vysypaním a zhutnením asfaltových frézovancov , 

• žiadame o vybudovanie spomaľovacích prahov v ulici Na Priehon úsek Tukový 
Priemysel – Sikárska ul., 

• žiadame o zabezpečenie pozametania , vyčistenia Novozámockej ulice  
• žiadame o opravu, prehĺbenie alebo vyčistenie kanálovej vpuste pri autobusovej 

zastávke Horné Krškany,  
• žiadame o umiestnenie bariéry - medzi prvé piliere pod R1 vedľa priechod pre 

chodcov na Novozámockej ulici,  
• žiadame písomnú informáciu o stave autobusovej zastávky Plastika a aké sú zámery 

s touto autobusovou zastávkou, 
• žiadame zvýšiť intenzitu prvých ranných spojov, alebo zabezpečenie špeciálnych 

priamych spojov z Dolných Krškán v smere do mesta resp. priemyselného parku 
Sever, nakoľko súčasné kapacity nie sú na zvýšený počet cestujúcich postačujúce. 
 



Pripomienky a požiadavky na Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
• žiadame zabezpečiť zvýšené bezpečnostné osvetlenie priechodu pre chodcov na 

Novozámockej ulici pod R1, 
 
Pripomienky na Službyt s.r.o. : 

• žiadame o zabezpečenie opravy hracích prvkov a výmenu piesku v pieskovisku na 
detskom ihrisku, Multifunkčné ihrisko  ulica Pod Katrušou, 

• žiadame zabezpečenie opravy svietidiel  spoločenská sála v Kultúrnom dome  Dolné 
Krškany, 

 
K bodu č.  6/  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.  7/ Záver 
Na záver predseda výboru mestskej časti č. 1 Ing. Miroslav Gut poďakoval prítomným              
za  účasť a ukončil zasadnutie.  
 
Nasledujúce zasadnutie VMČ bude  12.03.2018 o 18:00 hod. v zasadačke KD v Dolných 
Krškanoch. 
 
V Nitre dňa: 23.02.2018 
 
 
 
..........................................                                                ............................................ 
 
 JUDr. Radoslav Dunčko, v. r.                                      Ing. Miroslav Gut, v. r. 
         sekretár  VMČ                                                                   predseda VMČ  


