
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. 6 / 2018  
 
z riadneho zasadnutia  výboru mestskej časti č. 1 -  Dolné Krškany, Horné Krškany 
ktoré sa konalo dňa 18.6.2018 s nasledujúcim  programom:  
  
1. Otvorenie, 
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia VMČ, 
3. Informácia zo zasadnutia Komisie MZ v Nitre pre dopravu, životné prostredie, 
verejnoprospešné služby a verejný poriadok zo dňa 12.6.2018  
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  
Ing. Marek Pinter 
Ing. Miloš Ballay 
Mgr. Erik Duchoň 
p. Jozef Gašparovič 
 
Ospravedlnení: 
Mgr. Melinda Drdoľová  
 
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 zo zasadnutia Komisie MZ v Nitre pre dopravu, životné prostredie, 
verejnoprospešné služby a verejný poriadok zo dňa 12.6.2018: 

- bola prerokovaná Správa o zimnej údržbe v Nitre 
  

KK  bboodduu  čč..  44//  Došlá pošta na VMČ 
 
Boli doručené odpovede na požiadavky z VMČ: 
 

• Odbor investičnej výstavby a rozvoja : 
- stanovisko: Ul. Bočná  nie je majetkom mesta Nitra. Pred realizáciou opravy povrchu 

komunikácie je potrebné vybudovať verejnú kanalizáciu 



- stanovisko OIVR: Po obhliadke povrchu MK ulice Pod Katrušou v úseku v časti Zimná 
ul. po žel. priecestie  so zástupcom OKČaŽP – SMS odporúčame vyčleniť financie na 
investičnú akciu opravy celého povrchu daného úseku a ulicu po vybudovaní 
kanalizácie zaradiť do požiadaviek na SO MK . 
 

• Odbor komunálnych činností a životného prostredia - SMS: 
- odstúpenie pripomienky (žiadosť o návrh a realizáciu opatrenia na odvedenie prívalovej 

dažďovej vody z ulice Na hlinách) na Odbor investičnej výstavby a rozvoja 
- postúpenie na riešenie na ÚHA ( požiadavka vybudovať v križovatke Pri Mlyne –

Biovetská a od ul. Krškanská vybudovať zábranu pre vstup motorových vozidiel na 
cyklotrasu 

- výtlky na MK v MČ sa priebežne opravujú podľa nahlásenia na Stredisko mestských 
služieb  

- žiadosť o opravu výtlkov na MK Pod Katrušou  v úseku v časti Zimná ul. po žel. 
priecestie – zahrnuté do zoznamu „Opráv MK“ 

- pozemok nachádzajúci sa v D. Krškanoch p. č. 1496/1 nie je zahrnutý do zoznamu 
údržby OKČaŽP – SMS z kapacitných dôvodov 

- strojové čistenie MK v MČ Horné a Dolné Krškany zabezpečené v 18. týždni 2018 
- mechanické čistenie krajníc št. cesty I/64 a vyčistenie kanálových vpustí pri dome 153 

– odstúpené správcovi cesty 
- žiadosť o chemické alebo mechanické očistenie chodníkov v MČ zaevidoval a a po 

posúdení závažnosti zahrnie do zoznamu údržby MK a chodníkov na rok 2018 
- rozšírenie VO od Knappovej ul. smerom k Transmotelu – odstúpené na OVaR 
- zabezpečenie opravy VDZ v celej MČ, vyznačenie parkovacích miest pri Elitexe a 

zabezpečenie opravy ohnutých DZ križovatka Sikárska – Dvorčanská je objednané 
v realizačnej firme LEMUS s.r.o. 

- umiestnenie spomaľovacieho prahu pred dom č. 12 na ulici Pri Mlyne – musí byť 
prerokované s DI 

- SPP a. s. bol vyzvaný na zabezpečenie úpravy terénu do pôvodného stavu v zelenom 
páse pri parkovisku pred reštauráciou v Horných Krškanoch,  po oprave potrubia 

- reklamácia poruchy krytu vozovky, jamy na št. ceste I/64 po budovaní kanalizácie – 
pripomienka odstúpená na Okresný úrad, Odbor CDaPK 

 
• Útvar hlavného architekta: 

- požiadavka o vybudovanie zábrany pre vstup motorových vozidiel na cyklotrasu 
v križovatke Pri mlyne – Biovetská a od ulice Krškanská – odstúpené na OKČaŽP 

- oznamuje začatie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny 
a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Nitra od 18.6.2018 do 20.7.2018 
 

• Odbor majetku: 
- zaslaná žiadosť o prenájom pozemkov č. 1143/1 a 1142 v k. ú. Dolné Krškany na 

Slovenský pozemkový fond z dôvodu vznikajúcich čiernych skládok s odpadom, ktoré 
vytvárajú neprispôsobiví spoluobčania bývajúci v susedstve 
 

• Kancelária prednostu: 
- zabezpečenie opravy poškodeného povrchu vozovky a zabezpečenie vyčistenia a 

opravy kanálových vpustí na ceste I/64 – odoslané Slovenskej správe ciest 
 

• Slovenský pozemkový fond: 
- výzva adresovaná nájomcovi pozemkov E KN p. č. 217/1 a 217/102 na odstránenie 

skládky odpadu 
 
 
 



 
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: 

- zaradiť do údržby pozemok „C“ KN p. č. 1496/1 v k. ú. Dolné Krškany 
- zaradiť do údržby časť pozemku na Roľníckej ulici  medzi domami č. 61 a 65  
- vyzvať majiteľa pozemku „C“ KN p. č. 909/11 na Novozámockej ulici na zabezpečenie 

pravidelnej údržby a kosenia pozemku v susedstve chodníka 
- vyzvať majiteľa pozemkov „C“ KN  p. č. 1317/7  a 1317/8 alebo SSC a.s. Bratislava na 

zabezpečenie orezania kríkov na Novozámockej ulici pred VUSAPL, ktoré zasahujú do 
krajnice  št. cesty 1/64 

- zabezpečiť orezanie kríkov na Lieskovej ulici medzi Látečkovej ul. a Biovetskou ul. 
zasahujúcich do MK 

- zabezpečiť opravu poklesu vozovky v križovatke ul. Na hlinách  - Novozámocká 
- zabezpečiť opravu zvislej DZ na autobusovej zastávke IDEA 

 
Pripomienky a požiadavky na Odbor stavebného poriadku: 
 

- na základe podnetu od obyvateľov žiadame preveriť oprávnenosť záberu chodníka na MK 
Priemyselná ulica, pozemok „C“ KN  p. č. 3980/1 alebo 3980/2 

 
Pripomienky a požiadavky na Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
 

- zabezpečiť cenovú ponuku na vybudovanie vyvýšených spomaľovacích prahov zo ZD  podľa 
vzoru z iných miest 

- vypracovať kalkuláciu na obstaranie SO ulice Pod Katrušou   
variant I. celá, 
variant II. v úseku Zimná – žel priecestie 

 
Pripomienky a požiadavky Útvar hlavného architekta: 
 

- vypracovať návrh na riešenie dopravnej situácie ul. Na Priehon v úseku Novozámocká po žel. 
priecestie 

- zabezpečiť potrebné povolenia a umiestnenie zvislých DZ v zmysle záverov z pracovného 
stretnutia Ing. Bartoša s obyvateľmi lokality Biovetská ul., Látečkovej ul., Lieskova ul. atď. 

 
Pripomienky a požiadavky na Službyt: 
 

- zabezpečiť pokosenie a údržbu nádvoria kultúrneho domu 
 
      Zasadnutia sa zúčastnila PhDr. Naďa Šimová, vedúca Odboru sociálnych služieb, ktorá predstavila 
plánovaný zámer zriadenia Komunitného centra Krškany v samostatnej časti základnej školy 
v Dolných Krškanoch. Následne prebehla diskusia na túto tému a rovnako aj o ďalších problémoch 
spadajúcich pod Odbor sociálnych služieb. 
 
     Ďalej sa zasadnutia zúčastnila p. Nagyová, ktorá vymenovala problémy v mestskej časti: upchaté 
kanálové vpuste, špina pri obrubníkoch, dane odvádzané mestu z MČ Dolné Krškany, Horné Krškany 
nezostávajú v mestskej časti, čiastočne opravovaný chodník, smrad z kanalizácie. Následne predniesla 
návrh na čistenie kanálov 2x ročne a podať podnet na SSC na pozametanie chodníkov a usadenín pri 
obrubníkoch. 
 
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  27.08.2018 o 18:00 hod. v zasadačke KD v Dolných Krškanoch. 
 
 
V Nitre dňa: 25.06.2018 
 
 
..........................................                                                   ............................................ 
 JUDr. Radoslav Dunčko, v. r.                       Ing. Miroslav Gut, v. r. 
         sekretár  VMČ                                                             predseda VMČ 
 


