
Výbor mestskej časti č.:          1 Dolné Krškany, Horné Krškany 
Predseda VMČ :                               Ing. Miroslav Gut 
Sekretár výboru:                                         Viera Gajdošová 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

        

                                           Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 1 konanej dňa  09.09.2019 s týmto programom:  
 
1) Otvorenie a schválenie programu  
2) Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia VMČ 
3) Informácia zo zasadnutia MZ a Komisie pre financovanie, správu majetku 

a podnikateľskú činnosť 
4) Listy a odpovede 
5) Žiadosti a podnety 

5.1 Žiadosti a podnety – občania: 
5.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta: 
5.3 Žiadosti a podnety – členovia výboru: 

6) Návrh na uznesenie 
7) Záver 

 
      Na zasadnutí sa zúčastnili  poslanci za mestskú časť Dolné Krškany a Horné Krškany 
(predložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi), pozvaní občania z Roľníckej ulice 
pani Čičová a p. Doležajová a zamestnanci Mestskej občianskej poriadkovej služby pán 
Lakatoš Peter a Lakatoš Ján. 
. 
 
K bodu l) Otvorenie a schválenie programu 
     Zasadnutie otvoril predseda VMČ predseda výboru pán Gut, ktorý privítal  členov výboru 
a oboznámil ich s programom rokovania. Prítomní členovia VMČ súhlasili s navrhnutým 
programom.  
 
K bodu 2) Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia VMČ 
Predseda výboru skonštatoval, že úlohy a uznesenia z posledného zasadnutia výboru boli 
splnené. 
 
K bodu 3)  Informácia zo zasadnutia MZ a Komisie pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť 
Predseda výboru krátko informoval členov výboru o zasadnutí Komisie pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť a poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 5.9.2019. Spomenul hlavne body 
rokovania ktoré sa priamo dotýkajú života v meste Nitra a MČ č.1. Členovia výboru môžu zasadnutie mestského 
zastupiteľstva sledovať priamo z domu 
na youtube kanáli mesta, na linku  www.youtube.com/channel/UC_NA66iJnwlOR9wNC-

wsd1A. 
„Radnica od priamych prenosov očakáva ešte väčšiu angažovanosť a záujem ľudí o dianie 
v meste. „Vedenie mesta robí všetko preto, aby sa samospráva stala vo vzťahu k obyvateľom 
Nitry otvorenejšou a prístupnejšou. Živé vysielanie z rokovania mestského parlamentu je krok, 
ktorý potvrdí náš záujem o čo najväčšiu transparentnosť.“  

K bodu 4) Listy a odpovede 
 Riešenie zabezpečenia vyčistenia MK Na Hlinách a Brigádnická z naplavenín blata 
 Riešenie upchatých kanalizačných vpustí na Dvorčanskej 
 Spracovanie zoznamu čiernych skládok Mestskou políciou a odposlané na riešenie odboru 

komunálnych činností a ŽP  
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 Odpoveď Mestskej polície o riešení skládky odpadu pri bývalom Kovoplaste. Kontajnery 
patria firme Rodilla s.r.o a MsP vyzvala majiteľa p. Hnidzika, aby zabezpečil vyčistenie 
okolia. 

 Riešenie žiadosti o CSS na križovatke Záborského, Biovetská. Rokovanie bude 23.9.2019 
na MsÚ Nitra a  zúčastní sa predseda výboru. 

 Odpoveď OKČaŽP o osadení tabule pri Dome smútku s textom „Pietne miesto, zákaz 
zdržovania sa v blízkosti Domu smútku okrem smútočných obradov“. 

 Odstúpenie požiadavky na riešenie krytu vozovky Pri Mlyne k ul. Biovetská kde je 
prasklina a pred domom č. 40 ďalšia na Slovenskú správu ciest ako reklamáciu stavby. 

 
K bodu 5) Žiadosti a podnety a  
             6) Návrhy na uznesenie 
5.1 Žiadosti a podnety – občania: 

- Sťažnosť občanov z Roľníckej 23 
Prizvané občianky z Roľníckej ulice p. Čičová a Doležajová objasnili situáciu, ktorú 
majú na Roľníckej ulici. V diskusii s výborom boli spomenuté rôzne problémy ktoré 
súvisia s živelným parkovaním, neporiadkom na ulici, spaľovaním plastov, premnožením 
hlodavcov, podozrenie na nelegálne stavby atď. V širokej diskusii sa vyjadrili aj prítomní 
zamestnanci Mestskej občianskej poriadkovej služby pán Peter Lakatoš a p. Ján Lakatoš, 
ktorí objasnili výboru náplň práce  MOPS. Spomenuli prvé úspechy pri zabezpečovaní 
verejného poriadku,  chcú pomôcť a zaviesť  poriadok v parkovaní vozidiel na Roľníckej 
ulici, svojou prácou chcú prispieť k zlepšeniu situácie a riešeniu problémov v tejto 
lokalite. Predseda výboru poďakoval občiankam za podnety, príslušníkom MOPS za 
účasť v diskusii  a prisľúbil riešiť ich pripomienky. 
- Žiadosť občanov Širokej ulice o zmenu v územnom pláne mesta Nitry 
Stanovisko VMČ: VMČ žiadosť prerokoval a odporúča zmenu v územnom pláne mesta 
Nitry z funkcie „vybavenosť a doplnková priemyselná výroba“ na funkciu „bývanie 
a doplnková vybavenosť“. Hlasovanie za: jednohlasne 
- žiadosť občanov o vybudovanie priechodu pre chodcov na Novozámockej ulici pri aut.    
   zastávke Nitrafrost 
Stanovisko VMČ: Predseda VMČ avizoval účasť na pracovnom stretnutí kvôli riešeniu 
zvýšenia bezpečnosti chodcov  na Novozámockej ulici, kde opakovane prednesie aj  
žiadosť na riešenie tohto problému.  
VMČ žiadosť prerokoval a požiada OKČaŽP preveriť možnosť zriadenie priechodu pre 
chodcov. 
- upozornenie na čierne skládky azbestu na ceste od Orechovho dvora k Mevaku     
  a židovskom cintoríne 
Stanovisko VMČ: VMČ požiada OKČaŽP, aby cez firmu NKS zabezpečil odvoz 
nebezpečného odpadu. 

5.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta: 
- žiadosť o vyjadrenie k návrhu na harmonogram jesenného upratovania 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s predloženým návrhom. 
- pozvánka na rokovanie týkajúce sa realizácie CSS na priechodoch pre chodcov na ulici    
  Novozámocká pri križovatke MK Záborského a Biovetská dňa 23.9.2019 o 13,30 hod. 
Stanovisko VMČ: Za VMČ sa zúčastní predseda výboru p. Gut 

 
7) Záver 
Predseda výboru informoval o čerpaní dotácie Európskeho sociálneho fondu na pracovníkov 
komunitného centra na Orechovom dvore. 
Predseda informoval prítomných o prebiehajúcom budovaní fitness športových prvkov na 
futbalovom štadióne, jedná sa o spoločnú aktivitu s Občianskym združením Krškany 2020.  
Práce pomaly finišujú, odovzdanie fitness prvkov verejnosti na ktoré vás všetkých pozývame, 
bude 22.9.2019 pred MZ ŠK Nitra – Dolné Krškany - Hájske 
Na záver poďakoval prítomným členom výboru za aktívnu účasť. Najbližšie zasadnutie 
výboru bude 14.10.2019. 
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Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.1 Horné a Dolné 
Krškany zo dňa 09.09.2019 
 
Požiadavky na odborné útvary 
 
Odbor komunálnych činností a ŽP: 
 VMČ žiada  vyzvať majiteľa cyklotrasy (VÚC Nitra), aby cyklotrasu vyčistil od buriny 

a neporiadku. 
VMČ žiada upozorniť majiteľa, alebo správcu cyklotrasy na závažné poškodenia povrchu 

cyklotrasy v úsekoch za Dvorčanským lesom, poškodenie zábran proti vjazdu mot. 
vozidiel  a vyzvať správcu na zabezpečenie opravy poškodení počas záruky. 

VMČ žiada vykonať deratizáciu na Roľníckej ulici, v okolí základnej školy a kultúrneho 
domu a riešiť obmedzenie rýchlosti na Roľníckej ulici (osadením retardéra prípadne riešiť 
obytnou zónou) 

VMČ na základe podnetu občanov žiada odstrániť čiernu skládku nebezpečného odpadu 
(azbest) na ceste od Orechovho dvora k Mevaku a na rázcestí pri židovskom cintoríne. 

Odbor výstavby a rozvoja: 
VMČ upozorňuje na uvoľnený nábehový rám po oprave mosta v Krškanoch 
VMČ prerokovalo žiadosť ZŠ s MŠ Novozámocká a odporúča pripojiť objekty základnej 

školy a kultúrneho domu na verejnú kanalizáciu. 
Stredisko mestských služieb: 
VMČ žiada  opraviť výtlky okolo budovy kultúrneho domu, okolo základnej školy 

v Krškanoch a na Roľníckej ulici, kde voda stojí a občania nemajú po daždi prístup 
k domom. 

VMČ žiada o vyčistenie MK Sikárska, Dvorčianska (od ul. Bita po žel. Priecestie), 
Biovetská (v časti za železnicou), Brigádnická a Na hlinách od nánosov blata po poslednej 
búrke 

VMČ žiada o zabezpečenie pozametania všetkých MK v celej MČ vrátane slepých ulíc 
VMČ žiada informáciu z OKČ  či bude realizovaná ešte jedna kosba,  
VMČ žiada o zaradenie do plánu údržby verejnej zelene a kosby (na r. 2020) všetky 

mestské pozemky priliehajúce k MK 
VMČ žiada o zabezpečenie opravy chodníka na Novozámockej ulici pri č.d. 134 
VMČ žiada o zabezpečenie opravy jamy pri kanálovej vpusti na Roľníckej ul. oproti č,d, 40 

 
VMČ žiada opraviť prepad komunikácie na ulici Na Priehon pred domom č. 52. 
VMČ žiada vykonať ešte jednu kosbu v mestskej časti Krškany a vyčistiť chodníky od 

buriny. 
Útvar hlavného architekta: 
VMČ prerokovalo žiadosť občanov na ulici Široká v k.ú. Krškany a navrhuje zmenu 

v Územnom pláne mesta Nitry takto: Na území ulica Široká párne čísla od č. 106/6 po č. 
118/30 (pravá strana ulice) z funkcie „vybavenosť a doplnková priemyselná výroba“ na 
funkciu „bývanie a doplnková vybavenosť“. 
 

 
V Nitre dňa  09.09.2019 
 
 
 
                                                                                          Ing. Miroslav Gut, v.r. 
                                                                         predseda VMČ Dolné Krškany, Horné Krškany 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany 
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