
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. 7 / 2018  
 
z riadneho zasadnutia  výboru mestskej časti č. 1 -  Dolné Krškany, Horné Krškany 
ktoré sa konalo dňa 27.08.2018 s nasledujúcim  programom:  
  

1. Otvorenie, 
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia VMČ, 
3. Informácia z mimoriadneho zasadnutia MZ v Nitre 6.8.2018 
4. Návrh investičných akcií v MČ do rozpočtu mesta Nitra  na rok 2019 
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 5 členovia (priložená prezenčná listina): 
Ing. Miloš Ballay 
Mgr. Erik Duchoň 
p. Jozef Gašparovič 
Mgr. Melinda Drdoľová  
 
Ospravedlnení: 
PhDr. Alexandra Bellová  
Ing. Marek Pinter 
 
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: 5, 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 mimoriadneho zasadnutia MZ v Nitre 6.8.2018 
Na  mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli okrem iných prerokované: 

• Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov 
samosprávy mesta Nitra v roku 2018 

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

  

KK  bboodduu  čč..  44// Návrh investičných akcií v MČ do rozpočtu mesta Nitra  na rok 2019: 
• Pokračovanie v budovaní kanalizácie   
• Súvislé opravy miestnych komunikácií a chodníkov 
• Vysporiadanie Bočnej ulice 
• Vybudovanie domu smútku v Dolných Krškanoch 



• Súvislá oprava ulice Pod Katrušou 
• Dokončenie SO povrchu ul. 1.Mája 
• Doplnenie kamerového systému  
• Vybudovanie priechodu pre chodcov na Novozámockej pri bývalých Mraziarňach 
• Vybudovanie verejného osvetlenia od Knapovej ulice po Plastiku 
• Vybudovanie retenčnej nádrže + Súvislá oprava ul. Na hlinách 
• Vybudovanie Work outového športoviska na futbalovom štadióne 

  

  

KK  bboodduu  čč..  55//  Došlá pošta na VMČ 
 
Boli doručené odpovede na požiadavky z VMČ: 
 

• Na VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany bola doručená z Odboru majetku Žiadosť 
o vyjadrenie k návrhu súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do 
obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1167 – orná pôda 
o výmere  8 245 m² v k. ú. Horné Krškany“. 
 
Hlasovanie č. 2 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedenú žiadosť a súhlasí s návrhom súťažných 
podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj 
pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1167 – orná pôda o výmere  8 245 m² v k. ú. Horné Krškany“) 
za: 5, 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 návrhu súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do 
obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľností – časť areálu a haly (N-ADOVA), k. ú. 
Horné Krškany“ 
 
Hlasovanie č. 3 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedenú žiadosť a súhlasí s návrhom súťažných 
podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj 
nehnuteľností – časť areálu a haly (N-ADOVA), k. ú. Horné Krškany“) 
za: 5, 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 k investičnému zámeru „Polyfunkčný objekt“ – rekonštrukcia existujúcej 
stavby na byty, apartmány a komerčné priestory (inv. QHome s. r. o., Karadžičova 2, 811 08 
Bratislava) na pozemku v rozsahu parciel č. 1317/7, 1318/2, 1318/1, 1318/3, k. ú. Dolné 
Krškany (VÚSAPL a.s.) v Nitre 
 
Hlasovanie č. 4 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedenú žiadosť a odkladá zaujatie stanoviska 
k tejto žiadosti na ďalšie zasadnutie po konzultácii s Ing. arch. Evou Ligačovou) 
za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený.  

• Na VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany bol doručený z Odboru komunálnych činnosti a 
ŽP návrh na jesenné upratovanie rok 2018 
 
Hlasovanie č. 5 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedený návrh a súhlasí s ním, pričom žiada 
doplniť jeden kontajner ako bod 5. v časti Dolné Krškany dňa 24.9.2018 „Areál ZŠ 
Novozámocká v čase od 8:00 do 12:00) 
za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený.  



 
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 vyčistenie parkovacej plochy pri futbalovom štadióne v Dolných Krškanoch od 
nánosov blata, 

- doplniť odpadkové koše pri cyklotrasu: 1. rázcestie pri rieke pred mostom ČOV,  2. výjazd na 
Biovetskú v smere od Krškanskej a 3. na križovatku s Krškanskou ul. 

- zabezpečiť spevnenie (napr. frézovance alebo makadam) obidvoch krajníc ul. K rieke v úseku 
„ medzi mostami“ 

- oprava chodníka v MŠ Novozámocká, 
- oprava sklonu chodníka na cintoríne v Horných Krškanoch, 
- orezanie Platanu na Novozámockej, 
- výmena vyschnutého ihličnatého stromu pri kultúrnom dome v Dolných Krškanoch, 
- oprava výtlkov na ul. Na Priehon odbočka oproti Tukovému priemyslu 
- výrub alebo ošetrenie stromov – orech ul. Na Priehon pred č. d. 10 a časť odumretého 

listnatého stromu v objekte Kultúrneho domu 
- zabezpečiť pravidelné čistenie okolia domu smútku v Dolných Krškanoch, 
- zabezpečiť vyhrabanie opadaného lístia v okolí domu smútku  
- zabezpečiť orezanie kríkov ul. Pod Katrušou v úseku Zimná – žel. priecestie 
- umiestnenie DZ Slepá ulica na križovatku Roľnícka – Dvorčianska v smere  Roľnícka ul pri  

č. d. 77 smer  - pri Drík – často sem omylom idú ťažké kamióny, ktoré sa na konci nevedia 
otočiť 

- zabezpečiť opravu kanálovej vpuste na Novozámockej v križovatke s ul. K rieke oproti 
potravinám 

- zabezpečiť vyčistenie chodníkov na autobusových zastávkach (napr. ZŠ Dolné Krškany, Horné 
Krškany pri Reštaurácii, Rázcestie Priemyselná, atď.) od prerastenej buriny  

- zabezpečiť vyčistenie okolia informačnej tabule od prerastených rastlín pri Potravinách 
v Dolných Krškanoch, 

- vyčistenie kanálových vpustí na Novozámockej ul. pri firme Dečko a pri č. d. 185 
- vyzvať majiteľa pozemku č. KN C 909/1 a 909/2 pri bývalých Mraziarňach o zabezpečenie 

pravidelného kosenia a údržby týchto pozemkov 
- zabezpečiť zaradenie zeleného pásu -  pozemky  KN  E č. 409, 407 a 396/4 v smere od 

Biovetskej ulice po č.d. 12 ul. Pri mlyne do plánu pravidelného kosenia a  jesenného 
pozbieranie opadaného lístia zo stromov.   

- umiestniť spomaľovací prah na ul. Pri mlyne pri č. d. 12. 
- umiestniť spomaľovací prah na Brigádnickú ulicu 
- doplniť dopravnú značku „B 37 Iné zákazy - Prejazd zakázaný“ na ul. Na priehon v smere k 

Síkarskej, so zápisom do  passportu MK 
- celkovo prehodnotiť dopravné značenie na ulici Na priehon vo vzťahu k obmedzeniu 

premávky nákladných automobilov, zmätočné značenie pred žel. priecestím atď. 
 
Pripomienky a požiadavky na Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
 

- zabezpečiť doprojektovanie chýbajúcej kanalizačnej siete v mestskej časti č. 1, ulice 
Jabloňova, Lieskova ul. v úseku od Látečkovej  po Biovetskú, Medzi Vodami, Rakytova, 
Letná 

 
Pripomienky a požiadavky Útvar hlavného architekta: 
 

- zabezpečiť odsúhlasenie výrubu prestarnutého, nebezpečne rozrasteného orecha na ul. Na 
Priehon pred č. d. 10, v prípade silného nárazového vetra môže prísť k rozlomeniu kmeňa, 

 
 



Pripomienky a požiadavky Službyt s.r.o : 
 

- zabezpečiť vyčistenie spevnených plôch  nádvoria Kultúrneho domu od prerastajúcej  buriny 
a likvidáciu náletových drevín 

 
 
Pripomienky a požiadavky COOP Jednota: 

- na podnet obyvateľov MČ žiadame vyzvať listom vedenie Jednota COOP o prehodnotenie  - 
rozšírenie otváracích hodín predajne potravín v Dolných Krškanoch, súčasná otváracia doba je 
nepostačujúca. 

 
      Zasadnutia sa zúčastnili obyvatelia p. Luka a p. Silektis, ktorí členom výboru vymenovali 
problémy týkajúce sa dopravy na ulici Na priehon. Žiadajú v úseku za žel. priecestím pri č.d. 323/52: 

- doplniť dopravnú značku „B 37 Iné zákazy - Prejazd zakázaný“ na ul. Na priehon v smere k 
Síkarskej, so zápisom do  passportu MK 

- prehodnotiť dopravné značenie v celej lokalite, DZ pred žel priecestím zapríčiňuje 
nedorozumenia v premávke na tejto ulici.  

Na ich podnet sú tieto požiadavky zahrnuté v pripomienkach a požiadavkách adresovaných zo 
strany výboru mestskej časti na príslušný odbor MsÚ. 
 
     Ďalej sa zasadnutia zúčastnil p. Čampiš z Bočnej ulice, predostrel problém s neudržiavaním 
a neopravovaním povrchu tejto ulice. Ako výstup výboru mestskej časti bude požiadavka na 
vyspravenie (opravu) jám na Bočnej ulici na  príslušný odbor MsÚ. 
 
      Ako ďalší obyvatelia sa zúčastnili zasadnutia p. Helebrandtová a p. Tóthová, ktoré vyslovili 
nespokojnosť s kosením na viacerých miestach a ďalšími nedostatkami, ktoré taktiež budú zahrnuté 
v požiadavkách výboru mestskej časti. 
 
     Ako poslední z prizvaných sa zasadnutia zúčastnili zástupcovia spoločnosti QHome s.r.o., ktorí 
odprezentovali investičný zámer „Polyfunkčný objekt“ – rekonštrukcia existujúcej stavby na byty, 
apartmány a komerčné priestory na pozemku v rozsahu parciel č. 1317/7, 1318/2, 1318/1, 1318/3,  
k. ú. Dolné Krškany (VÚSAPL a.s.). 
 
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.  
 
Dňa  8.9.2018 pripravujeme Hornokrškanské hodové popoludnie. Popoludnie plné zábavy na ktoré ste 
všetci pozvaní.    
  
Nasledujúce zasadnutie VMČ bude  17.09.2018 o 18:00 hod. v zasadačke KD v Dolných Krškanoch. 

 
 
V Nitre dňa: 31.08.2018 
 
 
..........................................                                                   ............................................ 
 JUDr. Radoslav Dunčko, v. r.                       Ing. Miroslav Gut, v. r. 
         sekretár  VMČ                                                             predseda VMČ 
 


