
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. 3 / 2018  
 
z riadneho zasadnutia  výboru mestskej časti č. 1 -  Dolné Krškany, Horné Krškany 
ktoré sa konalo dňa 19.03.2018 s týmto programom:  
  

1. Otvorenie, 
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia VMČ, 
3. Informácia z 37. riadneho zasadnutia MZ v Nitre 1.3.2018 
4. Informácia z posledného rokovania Komisie MZ v Nitre pre dopravu, životné prostredie, 

verejnoprospešné  služby a verejný poriadok 6.3.2018 
5. Došlá pošta na VMČ,  
6. Požiadavky a pripomienky členov VMČ a rôzne (podnety obyvateľov  MČ, atď.), 
7. Návrh na uznesenie. 
8. 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/ Informácia z 37. riadneho zasadnutia MZ v Nitre 1.3.2018 
Na zasadnutí komisie boli okrem iných prerokované: 

- Návrh na prijatie úveru 
- Návrh dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom 
na území mesta Nitry 

- Správa o  vybavení sťažností a petícií za rok 2017 
- Návrh na rozdelenie partnerských miest a návrh na nové partnerské mestá 
- Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ 

KN parc. č. 336 v k. ú. Dolné Krškany) 



- Návrh na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra (L.K.P., s.r.o., „C“KN 
parc. č. 1491/7 a 1491/14, v k.ú. Dolné Krškany, Dvorčianska ul.) 

- Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Horné 
Krškany (Mediderma invest, s.r.o., preložka chodníka na Novozámockej ul.) 

- Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Horné 
Krškany (Mediderma invest, s.r.o., rozšírenie vozovky a autobusová zast. na 
Novozámockej ul.) 

- Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Horné 
Krškany, odpredaj častí pozemkov pre rozšírenie vozovky a autobusovú zast. na 
Novozámockej ul.) 

- Rôzne, 
 
 
KK  bboodduu  čč..  44//  Informácia z posledného rokovania Komisie MZ v Nitre pre dopravu, životné 
prostredie, verejnoprospešné  služby a verejný poriadok 6.3.2018 
Na zasadnutí komisie boli prerokované materiály: 

- súhrnná sprava o činnosti Mestskej polície 
- Správa o riešení požiadaviek na vodorovné dopravné značenie za rok 2017 a postup prác 

v roku 2018 
- Rôzne 

 
  
KK  bboodduu  čč..  55//  Došlá pošta na VMČ 
 

• Na VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany bola doručená z Odboru majetku 
Žiadosť o vyjadrenie – odpredaj bývalého OSP v Nitre. 
 
Hlasovanie č. 2 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedenú žiadosť a súhlasí s odpredajom 
bývalého OSP v Nitre tretej osobe za podmienky, že predmetná nehnuteľnosť nebude 
prevádzkovaná za účelom bývania/ubytovania, ani doplnkového) 
za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený.  

• Na VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany bola doručená z Odboru majetku 
Žiadosť o vyjadrenie k zmene nájomcu v Nájomnej zmluve č. j. 1071/08/OM zo dňa 
21.8.2008 z dôvodu úmrtia nájomcu – manžela Vladimíra Machaja 

Hlasovanie č. 3 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedenú žiadosť a súhlasí so zmenou 
nájomcu v nájomnej zmluve a pokračovaním v prenájme záhradky pre manželku Annu 
Machajovú, r. Némešovú) 
za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený.  

• Na VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany bola doručená žiadosť od občanov 
Brigádnickej ul. č. 40, 38, 38A, 42 a občanov Rakytovej ul. č. 1, 2 o zabezpečenie 
doplnenia PD uloženia kanalizácie Brigádnickej a Rakytovej ulice a zabezpečenie 
uličného osvetlenia v novovytvorenej časti Brigádnickej a Rakytovej ulice 

Hlasovanie č. 4 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedenú žiadosť a uvedenú požiadavku 
doplnenia PD možno zahrnúť do plánov práce na rok 2019, pričom na zabezpečenie 
verejného osvetlenia bude vyzvaný Odbor komunálnych činností a životného 
prostredia) 
za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený.  



• Na VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany bola doručená z Útvaru hlavného 
architekta Žiadosť o vyjadrenie – vydanie súhlasu respektíve nesúhlasu k možnému 
umiestneniu prechodného ubytovania zamestnancov firmy Jasplastik-SK s.r.o. 
v objekte bývalej administratívnej budove a zdravotného strediska na parcele č. 
1440/1, 1440/2, k. ú. Dolné Krškany . 
 
Hlasovanie č. 5 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedenú žiadosť na zmenu využitia 
administratívnej budovy a nesúhlasí  s umiestnením prevádzky ubytovne v budovách 
na parcele p. č. 1440/1 a 1440/2 k. ú. Dolné Krškany, ani na prechodné ubytovanie 
zamestnancov  v týchto  budovách. 
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 o pozametanie, vyčistenie Novozámockej cesty a opravu, prehĺbenie 

kanálovej vpuste pri autobusovej zastávke Horné Krškany – odstúpené na SSC 
- Požiadavka na osadenie DZ – Zákaz vjazdu pre nákladné motorové vozidlá do 

ul. Látečkovej z ul. Novozámocká – odpoveď: Nakoľko neprišlo k výrazne 
negatívnej zmene dopravno – bezpečnostnej situácie v bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky v tomto území, trváme na pôvodnom stanovisku z apríla 2017 
 

• Útvar hlavného architekta: 
- Výzva na zabezpečenie ošetrenia stromov, líp rastúcich ako súčasť stromoradia 

pozdĺž rieky Nitry v k. ú. Dolné Krškany v ochrannom pásme rieky zaslaná na 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 

 
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: 

• zabezpečiť na SSC, š. p.  pozametanie  cesty I/64 
• zabezpečiť mechanické odstránenie buriny prerastenej pri obrubníkoch a na  

chodníkoch  Novozámocká ulica od OMV po kruhový  objazd pri bývalej Idey 
• doplniť odpadkové košov do okolia cyklotrasy pri rieke 
• v križovatke Pri Mlyne - Biovetská a od ulice Krškanská vybudovať zábranu pre vstup 

motorových vozidiel na cyklotrasu 
• doplniť odpadkový kôš alebo častejšie pravidelne vynášať kôš pri Dome smútku v 

Dolných Krškanoch 
• nainštalovať halogénový reflektor s pohybovým senzorom do oblúka strechy pri dome 

smútku v Dolných Krškanoch 
• oplotenie pozemku na ulici Roľnícka medzi č.d. 61 a 65, parcela č. 1142 
• zabezpečenie  deratizácie susediacich pozemkov vedľa  pozemkov p. č. 1142 a 1143 
• odstrániť čiernu skládku oproti Plastike, resp. na pozemku p. č. 1143/1 

 
Pripomienky a požiadavky na Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 

• žiadame opravu chodníka na Krškanskej ulici poškodeného pri budovaní kanalizácie, 
• zabezpečiť PD na dobudovanie resp. rozšírenie kanalizačnej siete v MČ č.1 o ulice na 

ktorých PD zatiaľ nie je pripravená (Jabloňova, časť Brigádnickej, Rakytova, Medzi 
Vodami, časť Lieskovej atď. 

• opakovane žiadame o opravu poškodených MK po budovaní kanalizácie, v prípade 
neriešenia tejto situácie budeme postupovať v zmysle zákonných možností 
 

Pripomienky na Službyt, s.r.o. : 
• vyčleniť miestnosť pre hliadku Mestskej polície v KD Dolné Krškany, 



• opraviť 1 rad osvetlenia  + opraviť 1ks krytu svietidla na strope vo veľkej sále KD, 
• uvoľniť priestory na voľnočasové aktivity pre deti a mládež na Dvorčanskej 63 

 
Pripomienky na Odbor majetku: 

• začať konanie s majiteľom pozemku pod  MK Bočná ulica vo veci zriadenia vecného 
bremena za účelom práva prechodu a používania tejto komunikácie vo verejnom 
záujme 

 
Pripomienky na Odbor stavebného poriadku: 

• začať konanie vo veci odstránenie oplotenia vybudovaného na mestskom pozemku ul. 
K rieke kvôli výstavbe VPS chodníka 

• vyzvať investora stavby MVE o zabezpečenie vyčistenia komunikácie Medzi vodami  
a  na vrátenie prístupovej komunikácie do pôvodného stavu 

 
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.  
 
V dňoch 09.04. – 11.04.2018 bude prebiehať v našej mestskej časti JARNÉ 
UPRATOVANIE. Umiestnenie kontajnerov bude nasledovné:  
 

Dolné Krškany                                                                

 
Pondelok  9.4.2018 –   1.Cirmánska x Pri mlyne 

                                            2.Biovetská x 1. mája 
                                            3.Nezábudkova x Látečkovej 
                                            4.K bistru HARLEY (voľná plocha)    2 ks VOK-ov 

Utorok     10.4.2018 -   5.Novozámocká x Dvorčianska 
                                            6.Novozámocká x Záborského 
                                            7.Na Priehon – parkovisko pred horným cintorínom 
                                            8.Dvorčianska 63                             

Horné Krškany        

 
Streda    11.4.2018 -       1.Široká – začiatok ulice 

                                              2.Zelená - roh Zlievarenskej ul. 
                                              3.Krškanská – parkovisko pri reštaurácií 
                                              4.Brigádnická – začiatok ulice 
                                              5.Staromlynská – v blízkosti škôlky 

                                                    6. Zlievarenská x Pod Katrušou 
 
Nasledujúce zasadnutie VMČ bude  09.04.2018 o 18:00 hod. v zasadačke KD v Dolných 
Krškanoch. 
 
V Nitre dňa: 23.03.2018 
 
 
 
..........................................                                                ............................................ 
 
 JUDr. Radoslav Dunčko, v. r.                                      Ing. Miroslav Gut, v. r. 
         sekretár  VMČ                                                                   predseda VMČ  


