
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. 5 / 2018  
 
z riadneho zasadnutia  výboru mestskej časti č. 1 -  Dolné Krškany, Horné Krškany 
ktoré sa konalo dňa 21.5.2018 s nasledujúcim  programom:  
  
1. Otvorenie, 
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia VMČ, 
3. Informácia z 39. riadneho zasadnutia MZ v Nitre  17.5.2018 
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): 
PhDr. Alexandra Bellová  
Mgr. Melinda Drdoľová  
Ing. Marek Pinter 
Ing. Miloš Ballay 
Mgr. Erik Duchoň 
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 39. riadneho zasadnutia MZ v Nitre 17.05.2018 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli okrem iných prerokované: 

- Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v Zariadení školského 
stravovania pri ZŠ s MŠ Novozámocká 129, Nitra 

- Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému naradeniu Mesta Nitry č. 2/2006 o vymedzení 
miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane v znení dodatkov 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2018 o podmienkach dočasného 
spoplatneného parkovania a o podmienkach regulovaného rezidentského parkovania na území 
mesta Nitry 

- Návrh Štatútu Mesta Nitry 
- Návrh počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2018/2019 
- Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Dolné Krškany 

(ZsDis, a.s., vecné bremeno k stavbe „Nitra - Centrum odborného vzdelávania a prípravy v 
oblasti CNC technológií v Nitre“) 



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

• Na VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany bola doručená z Odboru majetku Žiadosť 
o opätovné 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. 2 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedenú žiadosť a nesúhlasí s odpredajom 
pozemku pre PJ Real, s. r. o.) 
za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený. 

 
Ďalej boli doručené odpovede na požiadavky z VMČ: 
 

• Odbor komunálnych činností a životného prostredia - SMS: 
- Odstúpenie pripomienky „zabezpečiť oplotenie pozemku na ulici Roľnícka medzi č. d. 

61 a 65, parcela č. 1142“ na Odbor investičnej výstavby a rozvoja 
- Odstúpenie pripomienky „zabezpečiť pozametanie cesty I/64 a mechanické odstránenie 

buriny prerastenej pri obrubníkoch od OMV po kruhový objazd pri bývalej Idey“ na 
Slovenskú správu ciest 

- Odstúpenie pripomienky „zabezpečiť základnú opravu povrchu ulíc Bočná a Pod 
Katrušou v časti Zimná ul. po žel. priecestie“ na Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

- Odstúpenie pripomienky „zabezpečiť na ceste I/64 mechanické očistenie krajnice pri 
chodníkoch od usadenín blata“ a „zabezpečiť na ceste I/64 vyčistenie kanálových 
vpustí, urgentne  pri č. d. 153 a aut. zastávke Horné Krškany (firma DEČKO)“ na 
Slovenskú správu ciest 

- Žiadosť o mechanické odstránenie buriny na chodníkoch Novozámockej ulice  od 
OMV po kruhový objazd pri bývalej Idey – po posúdení závažností zahrnie do 
zoznamu údržby MK a chodníkov na rok 2018 

- Doplnenie malých odpadových nádob do okolia cyklotrasy pri rieke zabezpečíme na 
základe rokovania s NKS Nitra 

- Požiadavku na vybudovanie zábran v križovatke ul. Pri Mlyne – Biovetská  a od ul. 
Krškanská pre vstup motorových vozidiel na cyklotrasu bude prerokovaná 
s dopravným inšpektorátom  

- Doplnenie malej odpadovej nádoby pri Dom smútku v D. Krškanoch bude zabezpečené 
v priebehu mesiaca máj 2018 

- Bude zabezpečené nainštalovanie halogénového reflektoru pri dome smútku v D. 
Krškanoch v priebehu mesiaca máj 2018 

- Parcela č. 1142 a 1143 na Roľníckej ulici je vo vlastníctve SPF, a preto deratizácia 
nepatrí do kompetencie MsÚ 

- Odstránenie čiernej skládky oproti Plastike bude zrealizované v priebehu mesiaca máj 
2018 

- Pripomienka „vybudovanie verejného osvetlenia od Knappovej ulice smerom 
k Transmotelu ABC“ zaslaná na priame vybavenie na Odbor investičnej výstavby 
a rozvoja 

- Riešenie osadenia spomaľovacích prahov na ul. Na Priehon v úseku Tukový priemysel 
– Sikárska a vyznačenie priechodu pre chodcov na ul. Krškanská pri križovatke s ul. 
Novozámocká prerokujeme s dopravným inšpektorátom  

- Opílenie drevín prekrývajúcich dopravné značenie bude zabezpečené začiatkom 
mesiaca apríl 

- Žiadosť o spevnenie krajnice na ulici K rieke medzi mostami a po posúdení závažnosti 
zahrnie požiadavku do zoznamu Opráv miestnych komunikácií a chodníkov na rok 
2018 



- Obsluha zastávky „Plastika“, parkovisko pred administratívnou budovou pokračuje 
v pôvodnom režime 

- Dopravca ARRIVA Nitra zrealizoval krátky prieskum počtu cestujúcich na trase 
Krškany – Priemyselný park SEVER  a v súčasnej dobe eviduje dopravca pokles 
cestujúcich na tejto trase, úbytok zahraničných pracujúcich 

 
• Útvar hlavného architekta: 

- Návrh na zmenu ÚPN mesta Nitry – odpoveď (zmena funkčného využitia parciel č. 
614/2 a 615/5 k. ú. Dolné Krškany z funkcie vybavenosť na funkciu bývanie bola 
schválená MZ v Nitre) 
Návrh na zmenu ÚPN mesta Nitry – odpoveď (stanovenie verejnoprospešnej stavby – 
prepojovacia komunikácia ulíc Roľnícka a ulice Pri dríku (parcely č. 1142,  1143/1 k. 
ú. Dolné Krškany) za účelom vytvorenia možnosti pre výstavbu novej IBV v tejto 
lokalite bolo schválené MZ v Nitre 
 

• Službyt Nitra, s.r.o.: 
- Odpoveď na pripomienku – využívanie voľného priestoru pre hliadku Mestskej polície 

v KD si je potrebné dohodnúť s Odborom kultúry 
- Oprava osvetlenia bude riešená obvyklým spôsobom v rámci príslušných oprávnení 

dohodnutých v komisionárskej zmluve 
 
K bodu č. 5/ Požiadavky a pripomienky členov VMČ a rôzne (podnety obyvateľov MČ, atď.), 
 
Predseda VMČ č. 1 Ing. Miroslav Gut navrhol nasledovný harmonogram zasadnutí na II. polrok 2018: 
              20.08.2018 
              17.09.2018 

22.10.2018 
19.11.2018 

Hlasovanie č. 3 o časovom pláne zasadnutí VMČ na II. polrok 2018:  
za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
Časový plán zasadnutí VMČ na I. polrok 2018 bol schválený. 
 
Pripomienky a požiadavky na Odbor komunálnych činností a životného prostredia: 

• Žiadame o zabezpečenie opravy zvislých DZ -  parkovisko na autobusovej zastávke IDEA, 
križovatka Sikárska – Dvorčanská,  

• Žiadame o zabezpečenie pozametania chodníkov na Novozámockej ul. 
• Žiadame o umiestnenie smerovej tabule – futbalový štadión,   z obidvoch smerov  v križovatke 

Novozámocká – Biovetská 
• Žiadame zabezpečiť ošetrovanie,  polievanie výsadby tují pri dome smútku v Dolných 

Krškanoch 
• Žiadame zabezpečiť ošetrenie, zmladzovací rez alebo výmenu tují pri soche sv. Janka 

Nepomuckého vedľa kostola v Dolných a ošetrenie stromov v objekte Kultúrneho domu 
• Žiadame o zabezpečenie skultivovania zeleného pásu, plochy vedľa aut. zastávky pri 

parkovisku pred reštauráciou „U čertici“ v Horných Krškanoch kvôli umiestneniu inf. skruže 
• Žiadame zabezpečiť preloženie informačnej skruže z plochy oproti zastávke MHD v Horných 

Krškanoch  pri zastávku MHD 
• Žiadame o zostrihanie alebo opílenie kríkov na ulici Pod Katrušou v úseku žel. priecestie 

Zimná ul. nakoľko zasahujú do MK 
• Žiadame o návrh a realizáciu opatrenia na odvedenie prívalovej dažďovej vody z ulice Na 

Hlinách 
 
Pripomienky a požiadavky na Kanceláriu prednostu: 

• Žiadame o dôrazné vyzvanie majiteľa št. cesty 1/64 na začatie opravy poškodenia povrchu 
vozovky po budovaní kanalizácie, ide o veľmi frekventovanú cestu a poklesy vozovky sa na 
viacerých miestach trvalo zväčšujú,  



• Žiadame o dôrazné vyzvanie majiteľa št. cesty 1/64 na zabezpečenie vyčistenia, opravu 
kanálových vpustí hlavne v autobusovej zastávke pri č. d. 66, 125  a pri č. d. 151 

• Žiadame o dôrazné vyzvanie dodávateľov kanalizácie, na začatie opravy poškodenia povrchu 
vozovky po budovaní kanalizácie na uliciach podľa zoznamu z obhliadky 04/2017, Biovetská, 
Dvorčanská a Roľnícka, sú to  frekventované ulice a poklesy vozovky sa na viacerých 
miestach trvalo zväčšujú 

 
Pripomienky a požiadavky na Odbor stavebného poriadku: 

• Žiadame o preverenie stavebných povolení ku stavbám na pozemkoch č. 1240 (Medzi 
Vodami) a č. 924 (Roľnícka ul.) 

• Žiadame o začatie konania vo veci odstránenia nelegálnej stavby oplotenia na pozemkoch č. 
937 a 938/1 
 

Pripomienky a požiadavky na Útvar hlavného architekta: 
• Žiadame o umiestnenie spomaľovacieho prahu na ul. K rieke,  za križovatku s Roľníckou 

v smere na ČOV, 
• Žiadame urobiť jednosmernú komunikáciu na ulici Pod Katrušou v smere Zimná – žel. 

priecestie 
 

Pripomienky a požiadavky na Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
• zabezpečiť geometrické zameranie + vytýčenie hranice pozemkov 937  a  938/1 v k. ú. Dolné 

Krškany 
 
Pripomienky a požiadavky na Odbor majetku: 

• zabezpečiť majetkoprávny vzťah k pozemkom č. 1141/1 a 1142 (k. ú. Dolné Krškany) za 
účelom zamedzenia permanentnému vznikaniu  čiernej skládky TKO 

 
- Zasadnutia sa zúčastnili p. Anna Pilová a p. Karolína Pilová ako vlastníčky stavby (ohrady) 

postavenej na mestskom pozemku v k. ú. Dolné Krškany, pričom uvedená lokalita tvorí VPS. 
Obidve pani Pilové, sa zaviazali premiestniť plot v súlade s riadnym geodetickým zameraním 

- Ďalej sa zasadnutia zúčastnili p. Reptík  s  p. Líškom, ktorí sa snažili za účasti výboru MČ 
vyriešiť spornú situáciu  súvisiacu s chovom včiel. 

- Na zasadnutie prišiel p. Főlkel, aby ozrejmil súvislosti okolo stavby  domu na Roľníckej ulici. 
 
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 30.06.2018 organizujeme kultúrno-spoločenskú akciu „A je tu leto 2018“. Pripravujeme rockový 
koncert s bohatým sprievodným programom aj pre deti, bude v areáli futbalového štadióna v Dolných 
Krškanoch, všetci ste pozvaní.  
  
Nasledujúce zasadnutie VMČ bude  18.06.2018 o 18:00 hod. v zasadačke KD v Dolných Krškanoch. 
 
V Nitre dňa: 25.05.2018 
 
..........................................                                                ............................................ 
 JUDr. Radoslav Dunčko, v. r.                                        Ing. Miroslav Gut, v. r. 
         sekretár  VMČ                                                                   predseda VMČ  


