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Z á p i s n i c a č. 10/2020 

 

 
Rokovania sa členovia výboru mestskej časti Dolné Krškany, Horné Krškany účastnili on-line, 

z dôvodu zákazu zúčastňovať sa na zhromaždeniach a pod. za účelom zabránenia šíreniu 

ochorenia COVID-19. 

 

Z celkového počtu 12 členov sa zapojilo konkrétne 9 členov, menovite: Ing. Miroslav Gut, Ing. 

Miloš Ballay, PhDr. Alexandra Bellová, Iveta Čurgaliová, Mgr Melinda Drdoľová,  Róbert 

Gajdoš, Ing. Marek Pintér, Miloš Balko, Mgr. Erik Duchoň. 

 

1) Schválenie programu  

2) Listy, odpovede, žiadosti, podnety a iné.  

- 2a Informácie ohľadne požiadavky Odkaz pre starostu na zrealizovanie bezbariérového 

prechodu pre chodcov na chodníku na ulici Novozámockej OVaR/194ú/2020 zo dňa 

11.09.2020, Ing. Šabo OVaR  

- 2b Stanovisko k pripomienkam VMČ zo dňa 01.10.2020, Ing. Janeček, Službyt 

- 2c Stanovisko 13407/2020 zo dňa 30.09.2020, Ing. Slávik, OD 

- 2d Nacenenie investičných akcií OVaR/192ú zo dňa 14.09.2020, Ing. Šafárová, OVaR 

- 2e Odpoveď na žiadosť č. 12186/2020 zo dňa 18.09.2020, Ing. Vencelová OŽP 

- 2f Pripomienky VMČ č.1 DK, HK – odpoveď, OŽP/P/89/2020 zo dňa 18.09.20202, 

OŽP 

- 2g Pripomienky VMČ č. 1 DK, HK –odstúpenie, OŽP/P/97/2020 zo dňa 21.09.2020, 

OŽP 

- 2h Upozornenie na stav na nehnuteľnosti a výzva na odstránenie nevyhovujúceho stavu, 

č. 89/VMČ/2020 zo dňa 21.09.2020, OŽP, p. Šterdasová 

- 2i Postúpenie pripomienky, SMS-prip.č.16/2020 zo dňa 22.09.2020, SMS, p. Bédiová 

- 2j Postúpenie pripomienky, SMS-prip.č.16/2020 zp dňa 23.09.2020, SMS, p. Bédiová 

- 2k Jesenné upratovanie I. a II. Turnus zo dňa 11.09.2020, OŽP. Mgr. Pavelka 

3) Rôzne 

4) Záver 

 

K bodu l) Schválenie programu 

 

Predseda prostredníctvom zapisovateľky výboru JUDr. Strapkovej Michaely rozposlal 

všetkým členom výboru materiály, ktoré sa mali prerokovať na plánovanom zasadnutí výboru 

19.10.2020. Členovia výboru sa prostredníctvom emailu vyjadrili k jednotlivým bodom 

programu, resp. materiálom, ktoré boli obsahom prerokovania. Prerokovaný materiál, ktorý bol 

v rámci dodržania programu VMČ zaslaný jednotlivým členom výboru, nebol rozporovaný.  

 

K bodu 2) Listy, odpovede, žiadosti, podnety a iné.  

 

2a Informácie ohľadne požiadavky Odkaz pre starostu na zrealizovanie bezbariérového 

prechodu pre chodcov na chodníku na ulici Novozámockej OVaR/194ú/2020 zo dňa 

11.09.2020, Ing. Šabo OVaR 
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Uznesenie č. 17/2020: Výbor mestskej časti č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany berie 

predmetný materiál na vedomie a žiada o zaradenie akcie do rozpočtu VMČ č. 1 Dolné 

Krškany, Horné Krškany a žiadame OVaR o nacenenie daného úseku. 

Hlasovanie: za: 9 zdržal sa: 0 proti: 0 

 

2b Stanovisko k pripomienkam VMČ zo dňa 01.10.2020, Ing. Janeček, Službyt 

Detské hracie prvky, rozšírenie detského ihriska na futbalovom štadióne na Biovetskej ulici 

postúpené na OŽP emailom  

Výbor vzal na vedomie stanovisko.  

 

Výbor žiada Službyt, aby svoje stanoviská/odpovede uvádzal tak, aby bolo jasné, ktorá 

konkrétna pripomienka bola nimi riešená, nepostačuje ak uvedenie poradové číslo 

pripomienky, ktoré uvádza odbor organizačný, výbor neeviduje pripomienky pod číslami 

organizačného odboru. 

 

2c Stanovisko 13407/2020 zo dňa 30.09.2020, Ing. Slávik, OD 

Výbor vzal na vedomie stanovisko 

 

2d Nacenenie investičných akcií OVaR/192ú zo dňa 14.09.2020, Ing. Šafárová, OVaR 

Výbor vzal nacenenie na vedomie. 

 

2e Odpoveď na žiadosť č. 12186/2020 zo dňa 18.09.2020, Ing. Vencelová OŽP 

Výbor vzal odpoveď na vedomie. 

 

2f Pripomienky VMČ č.1 DK, HK – odpoveď, OŽP/P/89/2020 zo dňa 18.09.20202, OŽP 

Výbor vzal pripomienky na vedomie.  

 

2g Pripomienky VMČ č. 1 DK, HK –odstúpenie, OŽP/P/97/2020 zo dňa 21.09.2020, OŽP 

Výbor vzal odstúpenie na vedomie.  

 

2h Upozornenie na stav na nehnuteľnosti a výzva na odstránenie nevyhovujúceho stavu, č. 

89/VMČ/2020 zo dňa 21.09.2020, OŽP, p. Šterdasová 

Výbor vzal na vedomie upozornenie.  

 

2i Postúpenie pripomienky, SMS-prip.č.16/2020 zo dňa 22.09.2020, SMS, p. Bédiová 

Výbor vzal na vedomie postúpenie pripomienky. 

 

2j Postúpenie pripomienky, SMS-prip.č.16/2020 zp dňa 23.09.2020, SMS, p. Bédiová 

Výbor vzal na vedomie postúpenie pripomienky. 

 

2k Jesenné upratovanie I. a II. Turnus zo dňa 11.09.2020, OŽP. Mgr. Pavelka 

Výbor vzal na vedomie jesenné upratovanie.   

 

K bodu 3) Rôzne 

K bodu 4) Záver 

Predseda informoval členov VMČ o priebehu mestského zastupiteľstva a mailom rovnako 

rozobral problematické body týkajúce sa riadneho fungovania mestskej časti. 

Na záver emailu predseda poďakoval členom za aktívnu účasť a hlasovanie on-line. 

 

V Nitre dňa  16.10.2020 

 

                                                                                          Ing. Miroslav Gut 

                                                                         predseda VMČ Dolné Krškany, Horné Krškany 
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Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.1 Horné a Dolné Krškany 

zo dňa 16.10.2020 

Odbor majetku: 

- Správa cintorínov – Žiadame o zabezpečenie uzamykania cintorínov v Dolných 

Krškanoch (na podnet obyvateľov). 

- Žiadame zabezpečiť vykonanie opatrení na zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do 

budovy bývalej jedálne Elitex 

Stredisko mestských služieb: 

- Žiadame zabezpečiť upratanie okolia bývalej mliekarne resp. pošty na Roľníckej ulici. 

- Žiadame zabezpečiť citlivo orezanie výhonkov na lipách pri kríži na ulici Dvorčanskej, 

tieniace obnovený kríž. 

- Autobusová zastávka v smere do mesta pri Medirexe – stále absentuje po poškodení 

jedna výplň. Žiadame o doplnenie, v prípade, že pripomienka nepatrí na Váš odbor, 

žiadame, aby bola obratom posunutá na odbor správny.  

- Žiadame o vyčistenie priestoru okolo dopravnej značky „Daj prednosť v jazde“ pri 

vjazde z ulice K rieke (pri Klinkerovi), nie je ju vidieť kvôli rozrastenému kríku.  

- Žiadame o odstránenie vraku na ulici Pod Katrušou pri parcele 1254/54 v k.ú. HK, ide 

o fialový sedan zn. NR -765BD. 

- Opakovane žiadame zabezpečiť orezanie kríkov a drevín tieniacich VO na ul. Pod 

Katrušou v úseku od Zimnej po kostol. 

- Žiadame zabezpečiť opravu alebo výmenu poškodenej lavičky pri Dom smútku v D.K. 

Mestská polícia: 

- Žiadame pravidelné hliadkovanie MsP aj v okolí Domu smútku Na priehon – opakujúci 

sa vandalizmus (poškodenie lavičky, trvalo vznikajúci neporiadok) 

Odbor životného prostredia: 

- Žiadame zabezpečiť likvidáciu obalov z chladničiek z okolia rieky v úseku Biovetská – 

Krškanská.  

- V DK oproti kultúrnemu domu bola doplnená smetná nádoba, avšak dodnes nebola 

doplnená pri drevenom moste  o pár sto metrov ďalej... Žiadame o doplnenie 

opakovane. V prípade, že smetná nádoba nebude doplnená, žiadame zabezpečenie 

pravidelného upratovania v okolí (SMS). 

- Žiadame o urgentné vyzvanie majiteľov pozemkov v k.ú. Horné Krškany PC:1244/7, 

1254/5, 1273/2 aby udržiavali „poľnú cestu“ Na hlinách a žiadame o odstránenie 

čiernych skládok, ktoré na hraniciach týchto pozemkov vznikajú na ulici Na hlinách, 

jedná sa najmä o odpad ako železo, stavebný odpad, azbest a pod.. 

- Žiadame o urgentné vyčistenie pozemkov v k.ú. Horné Krškany PC: 1169/4, 1169/1, 

1164/1, 1168, 1245/2. Na miestach sú niekoľko početné čierne skládky odpadu 

(nachádza sa tu aj nebezpečný odpad), sú tu miesta, kde sa zdržiavajú neprispôsobivé 

osoby (tie rovnako ničia pozemok a vytvárajú čierne skládky, rovnako tieto miesta nie 

sú bezpečné). Žiadame o urgentné riešenie situácie a odstránenie čiernych skládok.  

Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 

- Opakovane, a to už niekoľký krát tento rok, žiadame o informáciu k drevenému mostu 

pri rieke v DK (druhý most pri cyklotrase pred ČOV).  

- Žiadame začať potrebné náležitosti za účelom vybudovania chodníka na Zlievarenskej 

ulici v okolí železničného priecestia, náväznosť na investíciu ŽSR (vybudovanie 

chráneného železničného priecestia v r. 2021) 

- Opakovane žiadame reklamáciu nedostatkov po budovaní kanalizácie v telese Št. cesty 

1/64 (Novozámocká ul. od býv. VÚSAPL po podjazd R1), prepadnutá vozovka atď. 

Odbor miestnych daní a poplatkov: 

- Žiadame vypracovať informatívnu správu o stave pohľadávok na daniach a poplatkoch 

za vývoz TKO v našej mestskej časti 

Službyt: 

- Žiadame zabezpečiť vyčistenie dvora pri KD od opadnutého lístia a odpadkov  
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