
Výbor mestskej časti č.:          1  Krškany 
Predseda VMČ :                               Ing. Miroslav Gut 
Sekretárka výboru:                                     Mária Cok Steinemannová 

 

__________________________________________________________________ 

 
 

                                           Z á p i s n i c a 

 
z rokovania výboru mestskej časti č. 1 Krškany konanej dňa  14.12.2020 s týmto programom:  

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2.  Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia VMČ 

3. Žiadosti o vyjadrenie 

4. Listy a odpovede 

5. Rôzne  

6. Pokyn na referát organizačný 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

Zasadnutie VMČ, č. 1 - Dolné Krškany, Horné Krškany otvoril predseda Ing. Miroslav Gut, privítal členov 

výboru a oboznámil ich s programom rokovania. Prítomní členovia VMČ súhlasili s navrhnutým programom. 

 

Z celkového počtu 13 členov sa zúčastnilo 3 členovia osobne a 7 on-line , menovite: Ing. Miroslav Gut, Ing. 

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

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

 

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia VMČ 

 
Predseda VMČ skonštatoval že úlohy a uznesenia z posledného zasadnutia sa priebežne plnia. 

Viaceré požiadavky boli vyriešené, ale vzhľadom na aktuálne problémy a obmedzenia v 

spoločnosti značná časť požiadaviek zostáva v riešení. Členovia VMČ prostredníctvom 

zapisovateľky výboru Márie Cok Steinemannovej mailom obdržali písomné odpovede na 

požiadavky z jednotlivých Odborov MsÚ, ktoré boli  

prerokované na aktuálnom zasadnutí výboru 14.12.2020. 

 

3.  Žiadosti o vyjadrenie 
 

3.1  Žiadosti o stanovisko – podnety občania 

3.1.1   

Žiadosť o zabezpečenie vykonávania opatrení na zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do 

budovy bývalej jedálne Elitex.  

Stanovisko VMČ: berie na vedomie  

 

3.1.2   

Žiadosť o umiestnenie DZ napr. "iné nebezpečie "v gumovom podstavci? 

Pred odbočením Na Bočnú ulicu smerom na Nitru od NZ, aspoň do ukončenia opravy . 

Cesta je na tejto križovatke v strede cesty oproti nadväzujúcim úsekom viac vyvýšená, tým sa  

najmä nákladné autá viacej nakláňajú smerom ku chodníku. Toto tiež môže predstavovať väčšie 

riziko v prípade posunutia ťažiska nákladných áut čo môže spôsobiť kolízne situácie.              

Stanovisko VMČ: berie na vedomie 

 

3.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta 

- 
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4. Listy a odpovede 
 

- 

 

5. Rôzne, Diskusia 

 
V diskusii členovia VMČ riešili aktuálne problémy v našej mestskej časti. 

Investičná akcia rekonštrukcie chodníka pri autobusovej zastávke Záborského, priechod pre 

chodcov pri Mediderme, zámer na vybudovanie chodníka na Zlievarenskej ul. vybudovanie 

Železničného priecestia so závorami na Zlievarenskej. Boli spomenuté niektoré nedostatočne 

vyriešené požiadavky z minulých výborov napr. dlhodobo žiadaná údržba renovovaného 

mosta pred ČOV, správca deklaruje že údržbu vykonáva, obyvatelia z okolia poukazujú na 

postupné uvoľňovanie spojov konštrukcie a postupnú nezvratnú devastáciu. Boli spomenuté 

aktuálne problémy ul. Na priehon, viacerí členovia spomenuli aktuálne problémy na 

Roľníckej ulici či už s neporiadkom alebo aktuálne s používaním pyrotechniky, permanentné 

rušenie hlukom ktorý spôsobuje neprispôsobivý obyvateľ Roľníckej 61 bez trvalého pobytu 

v Nitre.  

Predseda VMČ navrhol termíny zasadnutí VMČ na 1. polrok 2021: 

- 25.1.2021 

- 22.2.2021 

- 15.3.2021 

- 26.4.2021 

- 24.5.2021 

- 28.6.2021 

Rokovanie VMČ bude spravidla vždy prvý pondelok po zasadnutí MZ od 18:00 hod 

v zasadačke VMČ, Kultúrny dom Dolné Krškany. 

Hlasovaním členovia VMČ jednohlasne odsúhlasili navrhnuté termíny. 

 

Ďalej v tomto bode  predseda VMČ aj hodnotil - bilancoval končiaci sa rok 2020.  

Konštatoval že z pohľadu plánovaných investičných akcií sa i napriek veľmi zložitej dobe  

podarilo v našej MČ  dotiahnuť všetky plánované investičné akcie na tento rok. V rozpočte 

VMČ zostalo na ďalšie investičné akcie z pôvodných prostriedkov cca 22 tis.€ - čo vykryje 

možno ešte nejaké drobné investície. V novom rozpočte je predbežne pripravených 100 tis.€ 

na IA v celej MČ. Horšie to dopadlo v r. 2020 so spoločenskými aktivitami organizovanými 

alebo spoluorganizovanými VMČ. Plánované akcie skončili hneď Fašiangami, pokračovali až 

12.9.2020 veľkou akciou na futbalovom štadióne. Okrem toho z dôvodu pandémie sa 

neuskutočnili mnohé tradičné akcie - ako Deň matiek alebo Mesiac úcty k starším, turnaj 

v stolnom tenise, brigáda ku Dňu Zeme atď.  taktiež spomenul že sa začala druhá polovica 

aktuálneho volebného obdobia a v zostávajúcom čase je ešte potrebné dotiahnuť viaceré 

zámery pre zlepšenie podmienok na život v MČ č.1.  

 

Ku koncu diskusie predseda VMČ spomenul blížiace sa sviatky a ocenil snahu našich aktívnych 

seniorov, ktorí prispeli veľkými Adventnými vencami k výzdobe okolia kostola v Dolných 

Krškanoch a kríža v Horných Krškanoch, za čo im patrí úprimná vďaka.  

 

Na záver poďakoval všetkým členom za účasť na rokovaní  aj za celoročnú prácu v  končiacom 

sa ťažkom roku 2020 a zároveň  vyjadril nádej na zlepšenie sa spoločenskej situácie a naplnenie 

plánov v nadchádzajúcom roku 2021.  

 

Najbližšie zasadnutie výboru je plánované   na  25.1.2021 o 18.00 hod.  
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5, Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.1 Horné Krškany , 

Dolné Krškany zo dňa 14.12.2020 - požiadavky na odborné útvary: 

 

a)  MsP : 

-VMČ žiada o pravidelné hliadkovanie pri Elitexe, pokiaľ budova býv. jedálne nie je 

zabezpečená proti vstupu nepovolaným osobám hrozí tu nebezpečenstvo úrazu. 

- VMČ žiada o informáciu ohľadne postihu osôb neopodstatnene používajúcich  pyrotechniku 

a žiada zvýšiť spoluprácu so Štátnou poriadkovou políciou pri riešení priestupkov u 

minoritných zväčša maloletých spoluobčanov, ktorí  znepríjemňujú život okolitým obyvateľom 

častým strieľaním pyrotechniky.  

b) Odbor Investičnej výstavby a rozvoja:  

- VMČ žiada o urgentné preverenie a hlavne dobudovania kanalizačného pripojenia  ZŠ 

Novozámocká a KD Dolné Krškany. 

- VMČ žiada aktuálnu informáciu o stave naprojektovania chýbajúcej  kanalizácie v MČ č.1 

- VMČ žiada o zabezpečenie vypracovania PD na nový  chodník Zlievarenská,  

- VMČ žiada o PHZ montáže kamery na Dvorčanskej ulici ktorá bude monitorovaná MsP. 

c) Odbor Životného prostredia :   

- VMČ žiada o zabezpečenie rozšírenie detského ihriska na futbalovom štadióne v zmysle  

aktuálnych stanovených noriem.  

- VMČ žiada  p. Pavelku  o vypracovanie návrhu opatrení na zabránenie opakovaného  vzniku 

skládok odpadu v permanentne sa opakujúcich lokalitách napr. Bita, chotár smer Orechov dvor, 

za Biovetou alebo poľná cesta oproti obaľovačke na Cabajskej (napr. kamerový systém, 

osadenie závory alebo podobné mechanické zabezpečenie).  

d)Odbor Majetku:  

- VMČ žiada o preverenie možnosti nadobudnutie právneho vzťahu k pozemkom vedľa 

železnice na Lieskovej ulici – parcely C, KN č. 322/1, 322/2, 322/3,  ktoré by mohli byť vhodné 

na vybudovanie nového detského ihriska podľa aktuálnych STN noriem. 

OM a OŽP: VMČ žiada o  preverenie činností súvisiacich s ťažbou dreva na pozemku bývalá 

studňa  Plastika parc. C,KN č. 2341  v Dvorčanskom lese . 

c)Odbor sociálnych vecí a rodiny : 

- VMČ žiada o aktuálnu informáciu ohľadom situácie s odpredajom bytov na Dvorčanskej č.63 

- VMČ žiada OSVaR a taktiež aj OŠ o vyjadrenie sa k plánovaným riešeniam problémov ktoré 

spôsobuje minoritná komunita. 

- VMČ na najbližšie zasadnutie pozýva zodpovedného pracovníka z Odboru SVaR ohľadom 

riešenia problémov s minoritnou komunitou. 

- VMČ na stretnutie žiada prizvať aj zástupcov jednotlivých dvorov, zoznam doplní v predstihu 

pred zasadnutím výboru. 

e) Službyt s.r.o. : 

 - VMČ žiada o oslovenie majiteľa DFC Accom s.r.o. so sídlom Klincová 37, Bratislava 821 

08 aby zabezpečil bezpečnosť budovy ktorá sa nachádza na adrese Dvorčanská 63 v blízkosti 

budovy ktorej správcom je práve spoločnosť Službyt s.r.o.  

g) Stredisko mestských služieb : 

-  VMČ opakovane  žiada o urgentnú reklamáciu opravy po prepadnutí cesty v križovatke Na 

priehon – Sikárska, vo vozovke je dlhodobo neopravená diera po prepadnutí podložia. Žiadame 

konkrétne pracovníka, ktorý preberal po rozkopávke aby zabezpečil reklamáciu u zhotoviteľa. 

Úsek cesty  je v havarijnom a hlavne v nebezpečnom stave .  

 

V Nitre dňa 23.12.2020 

                                                                                             Ing. Miroslav Gut 

                                                                                            predseda VMČ č. 1  
 

Zapísala: Mária Cok Steinemannová 
sekretárka VMČ č. 1 


