
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. 1 / 2019 
 
z riadneho zasadnutia  výboru mestskej časti č. 1 -  Dolné Krškany, Horné Krškany 
ktoré sa konalo dňa 11.2.2019 s nasledujúcim  programom:  
  

1. Otvorenie,  
2. Predstavenie nových členov VMČ 
3. Voľba podpredsedu VMČ 
4. Informácia z riadneho zasadnutia MZ v Nitre 31.1.2019  
5. Rozdelenie oblasti pôsobnosti jednotlivých členov VMČ,  
6. Došlá pošta na VMČ,  
7. Diskusia - požiadavky a pripomienky členov VMČ a rôzne (plánované aktivity VMČ v roku 2019, 

podnety obyvateľov MČ, atď.),  
8. Návrh na uznesenie.  
9. Záver. 

 
Na zasadnutí sa zúčastnili 11 členovia (priložená prezenčná listina): 
PhDr. Alexandra Bellová  
Ing. Marek Pinter 
Ing. Miloš Ballay 
Mgr. Erik Duchoň 
p. Jozef Gašparovič 
Iveta Čurgaliová 
Róbert Gajdoš 
Ing. Miloš Balko 
Bc. Ján Kecskés 
Ing. Patrik Ďurfina 
 
Ospravedlnení: 
Mgr. Melinda Drdoľová  
Ing. Miroslav Klačko 
 
K bodu č. 1/ Otvorenie: 
Zasadnutie  otvoril a viedol  predseda VMČ č. 1 Ing. Miroslav Gut. Privítal prítomných a oboznámil 
ich s programom rokovania, pričom navrhol doplniť ako bod číslo 3 programu „Voľba podpredsedu 
VMČ“. 
 
Hlasovanie č. 1 o programe rokovania:  
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0 
Program bol schválený. 
 
K bodu č. 2/ Predstavenie nových členov VMČ 
- v rámci tohto bodu sa predstavili všetci prítomní členovia VMČ a prezentovali svoj zámer pomáhať 

v tejto mestskej časti 
 
K bodu č. 3/ Voľba podpredsedu VMČ 

- Predseda VMČ Ing. Miroslav Gut navrhol za podpredsedu VMČ č. 1 na základe skúseností 
z predchádzajúceho volebného obdobia Mgr. Erika Duchoňa. 
 



Hlasovanie č. 2 o voľbe Mgr. Erika Duchoňa za podpredsedu VMČ č. 1:  
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený. 
 
K bodu č. 4/ Informácia z riadneho zasadnutia MZ v Nitre 31.1.2019  
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli okrem iných prerokované: 

- Návrh na voľbu členov výborov v mestských častiach z radov obyvateľov mesta Nitry 
- Návrh na zmenu štatútu mesta Nitry 
- Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského 
zariadenia so sídlom na  území mesta Nitry 

  
K bodu č. 5/ Rozdelenie oblasti pôsobnosti jednotlivých členov VMČ 

- Členovia komisie sa dohodli, že oblasti pôsobnosti jednotlivých členov zostanú nerozdelené, 
pričom obyvatelia sa môžu obrátiť na ktoréhokoľvek člena VMČ so svojim problémom, príp. 
nápadom,  na zlepšenie života v tejto mestskej časti. 
 

K bodu č. 6/ Boli doručené odpovede na požiadavky z VMČ: 
 

• Na VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany bola doručená Žiadosť Jozefa Sýkoru 
o vyjadrenie VMČ k vyhradeniu parkovacieho miesta z hľadiska kapacity parkovacích plôch 
v lokalite nachádzajúcej sa v územnej pôsobnosti výboru, predmetom ktorej je vyhradenie 
parkovacieho miesta pre konkrétne evidenčné číslo motorového vozidla vo vlastníctve 
žiadateľa. 
 
Hlasovanie č. 3 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedenú žiadosť a nesúhlasí s vyhradením 
parkovacieho miesta pre konkrétne evidenčné číslo motorového vozidla vo vlastníctve 
žiadateľa, avšak navrhuje OKČ a ŽP vyhradiť parkovacie miesta pre FO s ŤZP v danej lokalite 
bez určenia evidenčného čísla motorového vozidla, za dodržania legislatívnych možností) 
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený. 

 
• Na VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany bola doručená z Odboru majetku Žiadosť 

o vyjadrenie spoločnosti AVS, s.r.o., so sídlom Hraškova 5, 949 01 Nitra, týkajúca sa 
odkúpenia pozemkov v k. ú. Horné Krškany, a to parciel č. 255/2 a 255/3 o celkovej výmere 
928 m². 

 
Hlasovanie č. 4 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedenú žiadosť a navrhuje odpredať len časť  
pozemku nachádzajúcu sa pod budovami vo vlastníctve spoločnosti, resp. v rámci objektu 
výroby na základe vyhotoveného geometrického plánu) 
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený. 

 
• Na VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany bola doručená z Odboru majetku Žiadosť 

o vyjadrenie Lívie Galbavej, týkajúca sa odpredaju pozemku parcely reg. C KN č. č. 803/27 
o výmere 30 m². 
 
Hlasovanie č. 5 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedenú žiadosť a nesúhlasí s odpredajom danej 
parcely, pokiaľ nebude vybudovaná a sprevádzkovaná trafostanica jednou z alternatív 
uvedených v žiadosti) 
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený. 
 

• Na VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany bol doručený Oznam  z Odboru investičnej 
výstavby a rozvoja, predmetom ktorého sa dáva na vedomie riešenie majetkového 



vysporiadania pozemkov pre stavbu: „Rekonštrukcia kotolne pre bytový dom na ul. 
Dvorčianska 63 v Nitre“. 
 
Hlasovanie č. 6 (VMČ berie na vedomie predmetný oznam) 
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0 
Materiál bol vzatý na vedomie. 
 

• Na VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany bola doručená z Odboru majetku Žiadosť 
o vyjadrenie Mgr. D. Bittnera k Materiálu č. 1607/2018 a návrhu nájomnej zmluvy 
k pozemkom „C“ KN parc. č. 1208 a 1204/1. 
 
Hlasovanie č. 7 (o návrhu, VMČ prerokovalo uvedenú žiadosť a nesúhlasí s nájmom 
predmetných pozemkov a návrhom nájomnej zmluvy na predmetné pozemky) 
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený. 

 
 
Ďalej boli doručené odpovede na požiadavky z VMČ: 
 

• Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
- Odpoveď na pripomienku – zaslanie predpokladaných nákladov na investičné akcie 
- Odstúpenie požiadavky reklamácie prepadnutej vozovky na Sikárskej ul. v križovatke 

s ul. Na priehon na spoločnosť Nitrianska investičná 
- Žiadosť od občana na odkanalizovanie ulíc /Pod Katrušou, Bočná/, rekonštrukcia 

chodníkov pri bývalom Nitrafroste a bezbariérovosť na ulici Novozámocká – 
Staromlynská – VMČ berie na vedomie a zaradí do investičného plánu 

- Žiadosť od občana na opravu križovatiek Na Priehon - Liesková a Na Priehon – 
Sikárska – VMČ berie na vedomie a zaradí do požiadaviek na opravu 

- Žiadosť od občana na vybudovanie VO na cyklotrase Priemyselná – Krškanská – VMČ 
berie na vedomie a zaradí do investičného plánu 

- Žiadosť od občana na doplnenie VO na ulici Na hlinách /od železničného priecestia  po 
bránu cintorína/ – VMČ berie na vedomie a zaradí do požiadaviek na doplnenie 

 
• Kancelária prednostu: 

- Vo veci sfunkčnenia vytvoreného okrsku Mestskej polície v KD Dolné Krškany bol 
písomne vyzvaný Službyt, s.r.o. na odovzdanie kľúča   

 
• Odbor komunálnych činností a životného prostredia / SMS: 

- Stánky z trhového mestečka budú zapožičané po ukončení zimnej údržby v roku 2019 
- CSS na križovatke Novozámocká – Na priehon – situácia je riešená v súčinnosti 

s dopravným inšpektorátom a spoločnosťou nastavujúcou funkčnosť križovatky. Podľa 
informácií je potrebné vymeniť indukčné slučky v asfalte, zmenou riadiaceho SW  
bude hľadaný najlepší možný spôsob riešenia pre všetky smery 

- Požiadavka na osvetlenie pri soche sv. Jána Nepomuckého bola zaslaná na ELcomp 
Nitra 

- Požiadavka osadiť výstražné tabule vo vybraných lokalitách – termín realizácie 1. 
polrok 2019 

- Požiadavka na zabezpečenie opravy diery vo vozovke v križovatke Novozámocká – 
Záborského – odstúpené na SSC 

- Požiadavka na zabezpečenie pravidelného čistenia autobusovej zastávky pri Plastike – 
toto zabezpečenie bude zaradené do údržby  

- Požiadavka na zabezpečenie opravy prepadnutej zámkovej dlažby na chodníku v MŠ 
Novozámocká – Odbor školstva, mládeže a športu zaradí opravu chodníka v MŠ do 
plánu opráv na rok 2019 

- Vydané  určenie použitia a umiestnenia trvalého dopravného značenia na MK 
Dvorčianska, a to DZ IP 4 slepá cesta tak, aby bol ako slepá cesta vyznačený úsek od 



križovatky Dvorčianska – Roľnícka smerom k rieke. Zároveň je potrebné pred 
križovatkou použiť a umiestniť DZ IP 5 návesť pred slepou cestou 

- Žiadosť o sprejazdnenie komunikácie ul. Medzi vodami pri objekte MVE zaslaná na 
MVE Nitra, a.s. 

- Čierna skládka v lokalite Na Hlinách bola odstránená 21.11.2018 
- Výzva na vyčistenie a udržiavanie pozemku bola odoslaná SPF 
- Vylepšenie verejného osvetlenia v lokalite na Dvorčanskej 63 Dvočanskej – Sikárskej 

bude riešené pri výstavbe plánovanej otočky autobusov MHD na Dvorčanskej ulici 
- Doplnenie lampy verejného osvetlenia Staromlynská pri škôlke navrhujeme riešiť 

doplnením lampy na jestvujúci betónový stĺp číslo 68 pred domom číslo 9 
- Prípadom subjektu na Dvorčanskej ul. 74 sa zaoberá Okresný úrad Nitra, odbor 

starostlivosti o životné prostredie. Subjekt dostal od OÚ Nitra zákaz vykonávania 
činnosti a bude mu uložená pokuta. 

- List SSC adresovaný ZsVS, a.s. týkajúci sa vývoja situácie ohľadne reklamácie na 
dobudovaní kanalizačnej siete v mestskej časti 

 
• Slovenský vodohospodársky podnik: 

- Stanovisko k žiadosti o ošetrenie stromov – šetrením bolo zistené, že predmetné stromy 
sa nachádzajú na parcelách vo vlastníctve Mesta Nitra 
 

• Odbor majetku: 
- Upozornenie na zabezpečenie pozemku vo vlastníctve spoločnosti DFC Accom, s.r.o. 

zaslané tejto spoločnosti 
 

• Slovenský zväz chovateľov základná organizácia Nitra: 
- predložený „Plán chovateľských dopoludní“ na rok 2019 

 
K bodu č. 7/ Požiadavky a pripomienky členov VMČ a rôzne (podnety obyvateľov MČ, atď.), 
 
Pripomienky a požiadavky kanceláriu prednostu MsÚ: 

- vyzvať listom majiteľa Plastiky a.s. o zapnutie verejného osvetlenia na autobusovej zastávke 
a v okolí pozemkov Plastika a.s. na Novozámockej ul. ,  

- dôrazne vyzvať listom majiteľa pozemku vedľa rieky Nitra, pri MVE na otvorenie uzamknutej 
brány, ktorá bráni v prejazde majiteľom okolitých pozemkov 

- dôrazne vyzvať ŽSR a.s. o zabezpečenie výrubu topoľov v okolí železnice na Dvorčanskej ul. 
za bývalým Elitexom. Ako VMČ už tri roky žiadame o výrub týchto prestarnutých stromov 
tvoriacich alergény a dodnes nebol vypílený ani jeden, hrozí tu nebezpečenstvo úrazu alebo 
majetkových škôd pri náhlom vývrate alebo polámaní.  

- dôrazne vyzvať listom ŽSR a.s. o zabezpečenie vyčistenia dažďového kanála v úseku za 
Tukovým priemyslom (Liesková ul.) od náletových drevín a nánosov, v prípade prívalových 
dažďov tu hrozí riziko zaplavenia priľahlej lokality 

 
Pripomienky a požiadavky na Odbor komunálnych činností a životného prostredia: 

- pri riešení križovatky Novozámocká Na priehon K rieke žiadame zriadiť tlačidlo pre chodcov 
na semafor v križovatke, kvôli umožneniu bezpečného presunu chodcov cez Novozámockú 
ulicu 

- zabezpečiť vyzbieranie odpadkov aktivačnými pracovníkmi v celej MČ 
- zabezpečiť opílenie stromov na ul. Na priehon, Pri mlyne,  
- zabezpečiť opravu prevaleného chodníka na Novozámockej č.d. 172, 147 a 173, jedná sa 

o malé opravy  
- zabezpečiť vyčistenie vozovky na ulici Medzi vodami od nánosov blata, 
- zabezpečiť vyčistenie, pozametanie všetkých MK po zime 
- zabezpečiť doplnenie jedného svietidla verejného osvetlenia na posledný p.b. pri žel. priecestie 

na ul. Na priehon 
- zabezpečiť doplnenie dvoch – troch svietidiel verejného osvetlenia na posledný p.b. pri žel. 

priecestie Na hlinách v smere do cintorína 



- zabezpečiť opravu poškodeného oplotenia na cintoríne v Horných Krškanoch 
- zabezpečiť likvidáciu čiernej skládky KO na konci Biovetskej ulice, za Výskumným ústavom 
- zabezpečiť úpravu prepadnutého terénu po budovaní kanalizácie v zelenom páse na konci 

Biovetskej ulice oproti Výskumnému ústavu 
 
Pripomienky a požiadavky na Nitrianske komunálne služby: 

- zabezpečiť možnosť separovania plastového odpadu v mestskej časti č. 1, pridaním 
označených nádob do domácností 

 
Pripomienky a požiadavky na Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 

- žiadame vypracovať kalkuláciu na opravu MK v križovatke Na priehon – Liesková 
- žiadame vypracovať kalkuláciu na vybudovanie verejného osvetlenia cyklotrasy od 

Priemyselnej ul. po Krškanskú ul. a od Krškanskej ul. po Biovetskú ul. 
 
Pripomienky a požiadavky Útvar hlavného architekta: 

- vydať povolenie na výrub stromov vedľa bývalej kuchyne v Elitexe 
 
Pripomienky a požiadavky na Službyt: 

- doplnenie vešiaka na vetrovky a kabáty do malej zasadacej miestnosti v KD Dolné Krškany 
- zabezpečiť opravu prevalenej vozovky po budovaní kanalizačného odbočenia na futbalový 

štadión (Službyt) 
- zabezpečiť opravu oplotenia na futbalovom štadióne 

 
Výbor mestskej časti vytýčil prioritné investičné akcie, ktoré má v pláne riešiť nasledujúce 2 roky: 

- dobudovanie kanalizácie ( v zmysle zoznamu na MsÚ), následné SO opravy MK na ul. 
Bočná, Pod Katrušou, Na priehon v časti za žel. priecestím, K rieke, Medzi vodami,  
1. Mája od Látečkovej ul. po č.d.6, SO a budovanie nových chodníkov atď.  

- vybudovanie Domu smútku na novom cintoríne v Dolných Krškanoch 
 
V rámci tohto bodu bol navrhnutý harmonogram zasadnutí VMČ č. 1 na I. polrok 2019: 
 

18.03.2019 
29.04.2019 
20.05.2019 
10.06.2019 

 
Hlasovanie č. 8 o časovom pláne zasadnutí VMČ na I. polrok 2019 
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený. 
 
K bodu č.  8/  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.  9/ Záver 
Na záver predseda výboru mestskej časti č. 1 Ing. Miroslav Gut poďakoval prítomným za  účasť 
a ukončil zasadnutie.  
 
Nasledujúce zasadnutie VMČ bude  18.03.2019 o 18:00 hod. v zasadačke KD v Dolných Krškanoch. 
 
V Nitre dňa: 18.02.2019 
 
 
 ........................................                                                       ............................................ 
 JUDr. Radoslav Dunčko, v. r.                         Ing. Miroslav Gut, v. r. 
         sekretár  VMČ                                                             predseda VMČ 


