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 Výbor mestskej časti č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany 
 Predseda výboru: Ing. Miroslav Gut 

 Sekretár výboru: Mária Cok Steinemannová  
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 1 Dolné Krškany, Horné Krškany, ktoré sa konalo dňa 
15.02.2021 o 18:00 hod. s týmto programom: 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia VMČ 
3. Došlá pošta na VMČ 
4. Požiadavky a pripomienky členov VMČ a rôzne (podnety obyvateľov MČ a i.) 
5. Návrh na uznesenie 
6. Záver 
 
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 zapojilo 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, Ospravedlnený Bc. Ján Kecskés, Jozef 
Gašparovič, Ing. Patrik Durfina. 
 
2.) Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia VMČ 

 
Predseda prostredníctvom zapisovateľky výboru Márie Cok Steinemannovej rozposlal 
všetkým členom výboru materiály. 
 
Výsledky kontroly plnenia uznesení: 
 
Informácia o zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 04.02.2021. Informáciu  
podal predseda výboru pán Gut.  
 
3.) Došlá pošta na VMČ 
 
3.1 Žiadosti o stanovisko občania 

 
3.1.1 Sťažnosť občana na nebezpečný kamión firmy Titrans, z ktorého odpadávali kusy ľadu. 
VMČ podá podnet cez odbor dopravy na DI PZ Nitra, aby v rámci prevencie riešili 
s dopravcami povinnosť kontrolovať pred jazdou  stav vozidla – či je očistené od ľadu a snehu 
pred výjazdom na komunikáciu aby nevznikali nebezpečné situácie. 
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3.1.2 Podnet občianky na úpravu stavu lipovej aleje. Upozorňuje  na  ničenie chodníčka  
bezohľadnými vodičmi popod lipovú alej v smere na ČS Slovnaft. Alej slúži hlavne 
ako  prechádzková trasa ktorá vyžaduje trvalú údržbu, aby nebola hanbou mesta. Taktiež 
upozorňuje na skládky smetí za  múrikom pri rieke a dotazuje sa, prečo bola vypílená zdravá 
lipa. 
VMČ podnet odstúpi na odborné útvary na riešenie. 

 
 
3.1.3 Podnet od občianky na trvalo sa zhoršujúcu dopravnú situáciu na ulici Pri mlyne 
v Dolných Krškanoch, žiadajú tvaromiestnu obhliadku za účasti komisie dopravy. Podnet 
poukazuje na fakt, že medzi dvoma úsekmi cyklotrasy je ulica Pri mlyne bez chodníka alebo 
cyklochodníka. MK má šírku 4,5 m a vznikajú tu nebezpečné situácie. Najzraniteľnejší sú 
chodci a cyklisti. Navrhuje od mosta pri Kafilérii po most v D. Krškanoch doplnením 
o chodník alebo cyklochodník, poprípade vybudovať chýbajúcu cyklotrasu po ľavej strane 
rieky Nitry, z vonkajšej strany pri päte hrádze.  
Podnet dopĺňa o požiadavku na vybudovanie domu smútku na cintoríne v Dolných Krškanoch. 
Okrem toho poukazuje na založenú čiernu stavbu, pozemok  na križovatke ulíc K rieke 
a Roľníckej vo dvore rožného RD.  
VMČ poverí odbor dopravy aby vyvolal tvaromiestnu obhliadku za účasti členov výboru 
a riešil situáciu na ulici Pri Mlyne. Požiadavku vybudovania domu smútku odstúpi na odbor 
investičnej výstavby a rozvoja, a podnet na preverenie nelegálnej stavby postúpi na odbor 
Stavebného poriadku. 
 
3.1.4 Podnet občianky na problémy s nedodržiavaním opatrení v čase pandémie v ulici 1.Mája. 
VMČ podnet odstúpi na príslušné útvary na riešenie 

 
 
3.2 Žiadosti o stanovisko odborné útvary 
 
 
Odbor majetku: 
3.2.1 Žiadosť o vyjadrenie k prenájmu pozemku pre OZ Relax Park Slovensko na vytvorenie 
oddychovo-relaxačnej a vzdelávacej zóny pre obyvateľov. ÚHA neodporúča. 
Stanovisko VMČ: VMČ sa stotožňuje so stanoviskom ÚHA. 
 
 
3.2.2 Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti Lukáša Žemberu o dlhodobý prenájom pozemku p.č. 
5160/1 orná pôda za účelom založenie včelnice – kočovný voz, úžitkový chov včely 
medonosnej s možnosťou oplotenia pre zabezpečenie bezpečnosti majetku. 
Stanovisko VMČ : VMČ  prerokoval a nesúhlasí s prenájmom pozemku za účelom umiestnenia 
úľov na uvedený pozemok. 
 
 
Odbor životného prostredia: 
3.2.3 Žiadosť o vyjadrenie k návrhu I. turnusu jarného upratovania. 
Stanovisko VMČ: VMČ  súhlasí s predloženým návrhom. 
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4. Rôzne 
4.1. Informácia z odboru dopravy  o stavebnom povolení k obratisku na Dvorčanskej ulici. 
4.2. Pozvať konkrétnych obyvateľov MRK na zasadnutie VMČ kvôli zhoršujúcim sa 
susedským vzťahom na Roľníckej ulici  T: 15.3.2021 porpípade . 
4.3. Požiadavka občanov na rozšírenie detského ihriska v Dolných Krškanoch. VMČ odstúpi 
na SMS. 
4.4. Požiadavka na opravu vstupnej brány na multifunkčné ihrisko + oprava ochranných sietí 
a oprava detských hracích prvkov v objekte. VMČ odstúpi na správcu Službyt Nitra s.r.o. 
4.5. VMČ žiada vypíliť všetky staré  stromy na cintoríne v Horných Krškanoch. 
4.6. VMČ žiada preveriť majiteľa pozemkov popri hrádzi za ČOV a vyzvať ho na odstránenie 
starých prerastených topoľov ktoré sú nebezpečné, hrozí tu pád stromu alebo haluzí na hrádzu 
ktorá je veľmi  frekventovaná chodcami alebo cyklistami. 
4.7. VMČ žiada odbor dopravy aby podal informáciu, či bude riešiť priechod pre chodcov na 
Novozámockej pri Mediderme cez ministerstvo dopravy a nie cez KDI. 
4.8. VMČ prerokoval návrh na opravu chodníkov a MK v rokoch 2021 2022 v MČ č.1: 
       Chodníky : 1. Biovetská,po železničné priecestie 
                          2. Na Priehon po železničné priecestie 
                          3. K rieke popri škole po Kultúrny dom 
 
       MK:            1. Na Priehon 
                           2. Pod Katrušou -  úsek od Zimnej po R1 a časť Zlievarenskej 
                           3. Roľnícka ul. celá, alebo od 1-25 
                           4. Brigádnická celá 
                           5. K rieke – naplánovaná SO 
                      
 
5. Návrh na uznesenie a záver 
 
Predseda informoval členov VMČ o priebehu mestského zastupiteľstva a mailom rovnako 
rozobral problematické body týkajúce sa riadneho fungovania mestskej časti. 
Na záver predseda poďakoval členom za účasť. 
Nasledujúce zasadnutie VMČ je plánované 15.3.2021 o 18:00hod v KD, ale v prípade 
pokračujúcej pandémie bude opäť online. V prípade záujmu verejnosti o účasť je potrebné 
nahlásiť sa u predsedu alebo sekretárky VMČ v dostatočnom predstihu.  
 
 
V Nitre, dňa 15.02.2021 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Ing. Miroslav Gut 
                                                                           predseda VMČ Dolné Krškany, Horné Krškany 
 
 
 
Zapísala: 
Mária Cok Steinemannová 
Sekretárka VMČ č.1 
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Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.1 Horné a Dolné Krškany zo 
dňa 15.02.2021 
 
Odbor životného prostredia: 
1. VMČ žiada preveriť vypílenie zdravej lipy v lipovej aleji v Krškanoch a žiada odstrániť 
divokú skládku za múrikom lipovej aleji. 
2. VMČ žiada preveriť majiteľa pozemkov popri hrádzi, a zabezpečenie vypílenia  ktoré sú 
staré a hrozí polámanie haluzí 
 
 
Stredisko mestských služieb: 
1. VMČ žiada stredisko, aby upravilo povrch prechádzkovej trasy pri lipovej aleji v Krškanoch 
v rámci opráv komunikácií. 
2. VMČ žiada osadiť zábrany (kamenné) bývalej sódovkárne  aby sa zabránilo prejazdu áut 
alebo  štvorkoliek po trase. Zároveň na križovatku od Biovetskej ul. osadiť mechanickú zábranu 
podobne ako na cyklotrase v smere na Cetín. Kontakt predseda výboru p. Gut. 
3. VMČ žiada rozšíriť detské ihrisko, ošetriť staré a doplniť nové hracie prvky v Dolných 
Krškanoch. 
4. VMČ žiada zabezpečiť vypílenie starých stromov na cintoríne v Horných Krškanoch. 
5. Opraviť výtlky v celej mestskej časti, zoznam vieme poskytnúť. 
6. VMČ žiada zabezpečiť vyčistenie MK od napadaného lístia, napr. okolie MŠ na 
Staromlynskej, Novozámocká atď. 
7. VMČ žiada zabezpečiť preloženie reklamnej skruže od sochy Sv. Jána pri kostole v Dolných 
Krškanoch. 
 
Odbor dopravy: 
1. VMČ žiada zvolať tvaromiestnu obhliadku na riešenie zhoršujúcej sa dopravnej situácie na 
ulici Pri mlyne s návrhom na dobudovanie cyklotrasy od mosta pri Kafilérii po most v D. 
Krškanoch za účasti členov výboru. Žiadame osadiť dopravné značky Pri mlyne na zníženie 
rýchlosti, prípadne navrhujeme označenie ulice ako obytná zóna. 
2. VMČ žiada osloviť DI PZ Nitra, aby v rámci prevencie upozornil dopravcov v lokalite Na 
Priehon, Dvorčanská na povinnosť kontroly stavu vozidiel pred jazdou.  Vznikajú nebezpečné 
situácie primrznutý sneh a ľad často po ulomení ohrozuje chodcov a okoloidúce vozidlá. 
3. VMČ žiada informáciu, ako sa môže riešiť povolenie na priechod pre chodcov nie cez KDI 
ale cez ministerstvo dopravy. 
4. VMČ žiada o  prezentovanie situácie, projektu nového otočiska autobusov na Dvorčanskej. 
5. VMČ žiada o vyriešenie obmedzenia státia na parkovisku pri Dome smútku v Dolných 
Krškanoch 
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
1. VMČ žiada zaradiť do investičných akcií vybudovanie Domu smútku v Dolných Krškanoch, 
poskytnúť, alebo prezentovať na VMČ jestvujúcu PD na nový Dom smútku. 
2. VMČ žiada zabezpečiť opravu pozdĺžnych prasklín asfaltu, alebo v rámci záruky uplatniť 
ako  reklamáciu opravu MK Pri Mlyne. 
 
 Odbor stavebného poriadku: 

1. VMČ žiada preveriť čiernu stavbu na križovatke ulíc K rieke a Roľníckej vo dvore 
rožného RD. 

2.  
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Službyt Nitra s.r.o: 
1. VMČ žiada opraviť vstupnú bránu na multifunkčné ihrisko,  
2. VMČ žiada zabezpečiť vyčistenie dvora KD od napadaného lístia. 

 
URGENCIA – nebolo vybavené 
 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.1 Horné a Dolné Krškany zo 
dňa 23.11.2020  
 
Odbor majetku : 
- 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 orezanie výhonkov na lipách pri kríži na ulici Dvorčanskej, tieniace 
obnovený kríž. 
 
Odbor životného prostredia: 
- Žiadame zabezpečiť likvidáciu obalov z chladničiek z okolia rieky v úseku Biovetská – 
Krškanská. 
- 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.. 
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
 
- 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)  
  
 
  
 


