
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. 4 / 2018  
 
z riadneho zasadnutia  výboru mestskej časti č. 1 -  Dolné Krškany, Horné Krškany 
ktoré sa konalo dňa 09.04.2018 s týmto programom:  
  

1. Otvorenie, 
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia VMČ, 
3. Informácia z 38. riadneho zasadnutia MZ v Nitre 5.4.2018 
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 6 členovia (priložená prezenčná listina): 
PhDr. Alexandra Bellová  
Mgr. Melinda Drdoľová  
Ing. Marek Pinter 
Mgr. Erik Duchoň 
p. Jozef Gašparovič 
 
Ospravedlnení: 
Ing. Miloš Ballay 
 
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: 6, 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 38. riadneho zasadnutia MZ v Nitre 5.4.2018 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli okrem iných prerokované: 

- Informatívna správa – Vyhodnotenie Akčného plánu k PHSR mesta Nitry na roky 
2016 – 2017 

- Informatívna správa – Akčný plán k PHSR mesta Nitry na roky 2018 – 2019 
- Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku Mesta Nitra 

(spoluvlastnícky podiel k parcele registra „E“ KN č. 338 v kat. úz. Horné Krškany) 
- Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Mgr. Masár – 

odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany) 
- Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Majerčík – 

odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany) 



- Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.48/2018-MZ zo dňa 
1.3.2018 (Návrh na prijatie úveru na financovanie  investičných akcií  v r.2018) 

- Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018 
  
  

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

• Na VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany bola doručená z Odboru majetku 
Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu vecných bremien bezodplatne na dobu neurčitú 
(stavba „SO 06.1: Prípojka VN“ v rámci stavby „Nitra – centrum odborného 
vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií v Nitre), ktoré budú spočívať 
v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. zriadiť a uložiť 
elektroenergetickú stavbu a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane rozvodov 
elektrických vedení a prípojok a iných stavieb na pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra 
v k. ú. Dolné Krškany „E“ KN parc. č. 5056/101 na LV 1818 v rozsahu podľa geom. 
plánu č. 87/2017 zo dňa 18.12.2017. 
 
Hlasovanie č. 2 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedenú žiadosť a súhlasí so zriadením 
vecných bremien pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ako oprávneného 
z vecného bremena) 
za: 6, 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 žiadosti Ing. Tomáša Odvarku a Mgr. Lucii Tóthovej, týkajúcej 
sa odkúpenia pozemkov v k. ú. Horné Krškany vo vlastníctve Mesta Nitra, a to 
pozemku „C“ KN č. 803/25 a spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/24 na parcele 
„C“ KN 803/1 za účelom výstavby rodinného domu 

Hlasovanie č. 3 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedenú žiadosť a súhlasí s odpredajom 
predmetných pozemkov pre Ing. Tomáša Odvarku a Mgr. Luciu Tóthovú) 
za: 6, 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 žiadosti PaedDr. Ľudmily Majerčíkovej, týkajúcej sa 
odkúpenia pozemkov v k. ú. Horné Krškany vo vlastníctve Mesta Nitra, a to pozemku 
„C“ KN č. 803/21 a spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/24 na parcele „C“ KN 
803/1 za účelom výstavby rodinného domu 

Hlasovanie č. 4 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedenú žiadosť a súhlasí s odpredajom 
predmetných pozemkov pre PaedDr. Ľudmilu Majerčíkovú) 
za: 6, 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 žiadosti spoločnosti PJ Real, s. r. o., so sídlom Farská 35, 949 
01 Nitra, týkajúcej sa odkúpenia časti pozemku v k. ú. Horné Krškany, a to 
novovytvorenej parc. č. 803/31 za účelom využívania na parkovacie účely. 

Hlasovanie č. 5 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedenú žiadosť a žiada z Odboru 
majetku doplniť podklady k zaujatiu stanoviska na odpredaj predmetnej 
nehnuteľnosti) 
za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený. 



 
Ďalej boli doručené odpovede na požiadavky z VMČ: 
 

• Odbor komunálnych činností a životného prostredia: 
- Odstúpenie pripomienky na Odbor investičnej výstavby a rozvoja (oplotenie 

pozemku na ulici Roľnícka medzi č. d. 61 a 65, parcela č. 1142) 
 
 
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: 

• zabezpečiť opravy výtlkov na MK v MČ 
• zabezpečiť základnú opravu povrchu ulíc Bočná a Pod Katrušou v časti  Zimná ul. po 

žel. priecestie 
• zabezpečiť vyčistenie pozemku a údržbu zelene na p. č. 1496/1 na Dvorčanskej ulici,   
• zabezpečiť pozametanie všetkých MK vrátane chodníkov 
• zabezpečiť u správcu št. cesty 1/64 mechanické očistenie krajnice pri chodníkoch od 

usadenín blata 
• zabezpečiť u správcu št. cesty 1/64 vyčistenie kanálových vpustí, urgentne pri č. d. 

153 a aut. zastávke Horné Krškany (pri firme DEČKO) 
• zabezpečiť chemické alebo mechanické očistenie chodníkov v cele MČ (Lieskova, 

Látečková, Novozámocká, K rieke, Biovetská, 1. mája, Na priehon, Dvorčanská, 
Brigádnická, Zelená, Športová) od prerastajúcej buriny 

• rozšíriť VO od Knappovej ul. smerom k Transmotelu  ABC 
• zabezpečiť opravu VDZ v celej MČ 
• zabezpečiť opravu ohnutých DZ križovatka Sikárska – Dvorčanská,  atď 
• umiestniť spomaľovací prah pred dom č. 12 na ulici Pri Mlyne  
• vyznačiť parkovacie miesta pri Elitexe 
• zabezpečiť u SPP a.s. úpravu terénu do pôvodného stavu v zelenom páse pri 

parkovisku pred reštauráciou v Horných Krškanoch,  po oprave potrubia 

 
Pripomienky na Službyt, s.r.o. : 

• opraviť oplotenie na multifunkčnom ihrisku Pod Katrušou 
• opraviť oplotenie na ŠK Dolné Krškany 
• doplniť hracie prvky na DI v objekte futbalového štadióna 
• opraviť prepadnutý chodník pred WC v objekte futbalového štadióna 
• vybudovať bezbariérový prístup k WC na ŠK Dolné Krškany 
• opraviť prepadnutú vozovku (po budovaní kanalizačnej prípojky) na Biovetskej ul, 

pred ŠK , 
• zabezpečiť hygienický rozbor piesku, kontrolu pieskoviska na DI pri Dvorčanskej 63  

 
Pripomienky na Okresný úrad: 

• vyzvať investora stavby MVE na vrátenie prístupovej komunikácie na ulici Medzi 
vodami vo verejnom záujme do pôvodného stavu, nakoľko uzavretie komunikácie už 
nie je dôvodné 

 

Pripomienky na OIVaR: 
• reklamovať poruchy krytu vozovky, jamy na uliciach po  budovaní kanalizácie, po 

obhliadke 04/2017 dodnes nikto neopravil ani m2   

• reklamovať poruchy krytu vozovky, jamy na št. ceste 1/64  po  budovaní kanalizácie, 
po obhliadke 10/2017 dodnes nikto neopravil ani m2 

 

 

 



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.  
 
Dňa 21.04.2018 organizujeme Brigádu ku Dňu Zeme v Krškanoch, všetci ste pozvaní. 
  
Nasledujúce zasadnutie VMČ bude  21.05.2018 o 18:00 hod. v zasadačke KD v Dolných 
Krškanoch. 
 
V Nitre dňa: 13.04.2018 
 
 
 
..........................................                                                ............................................ 
 
 JUDr. Radoslav Dunčko, v. r.                                       Ing. Miroslav Gut, v. r. 
         sekretár  VMČ                                                                   predseda VMČ  


