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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 
15.03.2021 o 18:00 hod. online na MS Teams s týmto programom: 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia VMČ, informácia zo 
zasadnutia MZ v Nitre 
3. Došlá pošta na VMČ 
4. Požiadavky a pripomienky členov VMČ a rôzne (podnety obyvateľov MČ a i.) 
5. Rôzne 
6. Návrh na uznesenie 
7. 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 7 členov, menovite: Ing. Miroslav Gut, Ing. Miloš 
Ballay, Iveta Čurgaliová, Mgr Melinda Drdoľová, Róbert Gajdoš, Ing. Marek Pintér, Mgr. Erik 
Duchoň. Ospravedlnený Bc. Ján Kecskés, PhDr. Alexandra Bellová, Miloš Balko, Jozef 
Gašparovič, Ing. Patrik Durfina . 

 
  

Hlasovanie č. 1 : o programe rokovania:  
za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
Program bol schválený. 
 
 

 
2.) Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia VMČ 

  a úlohy prijaté na poslednom zasadnutí sa priebežne plnia, 
-  rôzne podnety na zlepšenie života v našej mestskej časti, návrhy riešení ako zvýšiť úroveň 

Krškán, môžu obyvatelia posielať mailom na  miroslav.gut@nitra.sk 
 
Predseda prostredníctvom zapisovateľky výboru Márie Cok Steinemannovej rozposlal všetkým 
členom výboru materiály. 
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Predseda informoval prítomných o dôležitých bodoch z rokovania MZ ktoré súviseli alebo 
majú dopad na život v MČ č.1 

- informatívna správa o činnosti MsP,   rozpočtové opatrenia, Informatívna správa o stave 
pripravenosti dobudovania vodárenskej infraštruktúry podľa jednotlivých mestských 
častí, Informatívna správa o plánovaných opravách chodníkov, Informatívna správa 
o prijatých a plnených opatreniach pri predchádzaní šírenia ochorenia COVID – 19 , 
informácia o prezentácii zámeru Motoklubu Fénix v lokalite Katruša atď.  

- ďalej informoval o stretnutí na Brigádnickej ulici so zástupcami ZSVS a.s. a Strabag 
a.s. v súvislosti s ukončením prác na budovaní kanalizácie a rekonštrukcie vodovodu. 
Stretnutie súviselo s potrebou rozhodnúť o súvislej oprave povrchu MK po uložení 
inžinierskych sietí,  

- informácia o rokovaní so zástupcom mestských služieb a stretnutí na futbalovom 
štadióne za účelom rozšírenia detského ihriska o nové hracie prvky, 

- informácia o stretnutí so zástupcom Vodohospodárskeho podniku na hrádzi kvôli 
výrubu stromov v úseku Krškanská  - Dvorčanský les a výrubu topoľov za ČOV, výrub 
a ošetrenie dotknutých stromov prebieha v zmysle dendrologického posudku 
odborníka. 

- Informácia o vykonaní opatrení na zamedzenie vjazdu motorových vozidiel na 
cyklotrasu v úseku Biovetská – Mediderma, 

- informácia o priebežnom operatívnom riešení mnohých podnetov od obyvateľov MČ. 
 

 
3.) Došlá pošta na VMČ 
 
3.1 Žiadosti občanov o stanovisko  
3.1.1 Hosť pán Baránek žiada VMČ č.1, aby oslovilo: 
- odbor investičnej výstavby vo veci výstavby kanalizácie na Dvorčanskej ulici - žiada 
informácie aký je aktuálny stav a kto je zodpovedný za doteraz neskolaudovanú kanalizáciu, 
dôrazne žiada o urgentné odovzdanie kanalizácie do užívania obyvateľom tejto ulice. 
- odbor dopravy kvôli prehodnoteniu dopravnej situácie, poukazuje na nerešpektovanie DZ 
vodičmi nákladných vozidiel (po diskusii žiada prípadné osadenie nových dopravných značiek 
alebo úpravu dopravného značenia), posunutie zákazovej značky v smere od žel. priecestia 
smerom na Novozámockú 
- návrh, požiadavka na dobudovanie asfaltovej cyklotrasy v úseku Krškanská – Biovetská,  

3.1.2 list od obyvateľky MČ č.1 v ktorom žiada VMČ o zabezpečenie výrubu stromov na 
obidvoch cintorínoch v Dolných Krškanoch, v liste poukazuje na problémy ktoré vznikajú 
vplyvom rastúcich stromov v tesnej blízkosti hrobových miest 
3.1.3 telefonický podnet od obyvateľky MČ č.1 s požiadavkou o riešenie dopravnej situácie na 
ulici Na Priehon, prejazd kamiónovej dopravy, nerešpektovanie dopravných značiek atď. 
požiadavka na zaradenie spomínanej ulice do plánu na SO MK s doplnením chodníka. 
3.1.4 podnet na zabezpečenie osvetlenia chodníka na Novozámockej ul. pred bývalou 
slobodárňou  Plastika 
 
3.2 Odpovede na požiadavky VMČ - odborné útvary 
 
Odbor investičnej výstavby: 
3.2.1 Žiadosť o zaslanie informácií, ako postupovať pri  budovaní kanalizácie v chýbajúcich 
lokalitách. 
3.2.2. “Vybudovanie chodníka na ul. Zlievarenská” 
Odbor dopravy spolupracuje so ŽSR na podpísaní zmluvy vo veci vybudovania chodníka. 
Zároveň spolupracujú na projektovej dokumentácii, ktorá povedie k vybudovaniu chodníka.   
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Počas jednania bol urobený prieskum trhu, ktorý bude podkladom pre VO na PD. Evidujú päť 
cenových ponúk a v priebehu maximálne troch týždňov by sa malo začať verejné obstarávanie 
zákazky na PD. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
 
Stredisko mestských služieb: 
3.2.3 Žiadosť o pravidelné  vyčistenie ulice Roľnícka.  
3.2.4 Žiadosť o vykonanie opatrení na zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do budovy 
bývalej jedálne Elitex. 
3.2.5 Žiadosť o zabezpečenie odpratania opadaného lístia na Novozámockej pri bývalom KD 
H(veľký platan) a z okolia MŠ Staromlynská. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
 
Odbor životného prostredia: 
3.2.6 OŽP informoval - predmetný odpad (obaly z chladničiek) sa na úseku Biovetská- 
Krškanská v čase obhliadky nenachádzali. 
3.2.7 OŽP informoval, že odpratanie lístia v areáli KD D.Krškany bolo zabezpečené  
v mesiaci  december 2020 dodávateľskou firmou. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
 
Odbor majetku: 
3.2.6 Žiadosť o vykonanie opatrení na zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do budovy 
bývalej jedálne Elitex.  V odpovedi Odboru majetku je aj návrh  na odpredaj objektu 
 
Stanovisko VMČ: nesúhlasí s predloženým návrhom Odboru majetku ohľadom odpredaja 
a žiada SMS o zabezpečenie opatrení na zvýšenie ochrany majetku mesta. 
 
4. Požiadavky a pripomienky členov VMČ a rôzne (podnety obyvateľov MČ a i.) 
 
Mestská polícia : 
4.1.1 VMČ žiada o zabezpečenie osadenia kamier na lokalitách : 
Dom smútku, Roľnícka ulica, Pri Mlyne. 
4.1.2 VMČ žiada o dôraznejšie dohliadanie príslušníkov MOPS na verejný poriadok, hlavne na 
Roľníckej ulici a dôslednejšie sledovanie príčiny novovznikajúcej čiernej skládky KO na 
pozemku 1143/1  
4.1.3 VMČ žiada Mestskú políciu o pravidelné kontroly vozidiel parkujúcich na zelenom páse 
pred Elitexom. Jedná sa o neoznačené parkovisko, plocha nespĺňa žiadne ani základné 
hygienické potreby na dlhodobé parkovanie, priestor je dlhodobo znečisťovaný odpadkami atď. 
  
Nitrianske komunálne služby: 
4.1.4 VMČ navrhuje osadenie 1100l smetných nádob na vývoz odpadu do rómskych dvorov na 
Roľníckej ulici. Doteraz osadených  4 až 5 ks nádob zmeniť na 2 nádoby, každú v objeme 1100 
litrov. Dôvodom je permanentné preplnenie smetných nádob a rozlietaný neporiadok zo 
smetiakov po celej ulici ktorý nemá kto pozbierať, 
  
Stredisko mestských služieb: 
4.1.5 VMČ žiada o zabezpečenie pozametania všetkých MK vrátane „slepých“ od posypu po 
zimnej údržbe.  
4.1.6 VMČ žiada o zabezpečenie pozametania všetkých chodníkov, hlavne na Novozámockej 
od posypu po zimnej údržbe. 
4.1.7 VMČ žiada o urgentné vykonanie opatrení na zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do 
budovy bývalej jedálne Elitex. 
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4.1.8 VMČ žiada o zabezpečenie odpratania opadaného lístia na Novozámockej pri bývalom 
KD Horné Krškany(veľký platan) a z okolia MŠ Staromlynská. 
4.1.9  VMČ žiada o zabezpečenie opravy pozdĺžnych prasklín na MK Dvorčanská v smere od 
Novozámockej po žel. priecestie a Pri mlyne  v rámci záruky,  
4.1.10 VMČ žiada o zabezpečenie opravy priečnych prasklín vozovky na MK Dvorčanská 
v smere od Novozámockej po rieku,  
4.1.11 VMČ žiada o zabezpečenie opravy výtlkov na MK v celej MČ,  
4.1.12 VMČ pripomína a žiada o doriešenie opravy diery vo vozovke na Sikárskej ulici 
v križovatke s ul.  Na priehon. Po rozkopávke nebola dostatočne kvalitne opravená vozovka, 
žiadame o dôrazné kroky zo strany kompetentných na zabezpečenie reklamácie alebo opravy. 
4.1.13 VMČ žiada o zabezpečenie doplnenia VO na autobusovej zastávke Elitex 
4.1.14 VMČ žiada o zabezpečenie opravy výtlkov na MK v celej MČ,  
 
Odbor životného prostredia: 
4.1.15 VMČ žiada o zabezpečenie likvidácie vznikajúcej skládky KO na pozemku 1142 býv. 
č.d. 63 na Roľníckej ulici 
4.1.16 VMČ žiada o dendrologický posudok a zabezpečenie ošetrenia prípadne vypílenia 
problémových  stromov na všetkých troch cintorínoch  Dolné a Horné Krškany. 
4.1.17 VMČ žiada o opílenie / ostrihanie výrastkov, konárov lipy, ktoré na ulici Dvorčanskej 
zatieňujú obnovený kríž  
4.1.18 VMČ opakovane žiada o zabezpečenie vyčistenia mestského pozemku pri bývalej 
jedálni Elitex,  
4.1.19 VMČ žiada o urgentné preverenie priesakov za 1. mostom pri mlyne v Dolných 
Krškanoch ul. K rieke, dlhodobo tu presakuje znečistená odpadová voda,  
4.1.20 VMČ žiada o zabezpečenie ochranných rukavíc a vriec na KO  pre brigádnikov na 
verejnú brigádu ku Dňu Zeme 
4.1.21 VMČ žiada o zabezpečenie vhodných výpestkov na obnovu zelene (navrhujeme 4 ks líp) 
počas jarnej brigády za účelom vysadenia v odsúhlasených lokalitách, 
4.1.22 VMČ žiada o preverenie aktivít na pozemku KN C v k.ú. Dolné Krškany p.č. 2341 
v Dvorčanskom lese, napr. povolenie na výrub a výstavbu objektov v ochrannom pásme atď. 
 
 Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
4.1.23 VMČ žiada o urgentné pripojenie ZŠ Krškany na kanalizáciu 
4.1.24 VMČ žiada o zabezpečenie opravy pozdĺžnych prasklín na MK Dvorčanská v smere od 
Novozámockej po žel. priecestie a Pri mlyne  v rámci záruky,  
4.1.25 VMČ žiada o zabezpečenie opravy pozdĺžnych prasklín na MK Dvorčanská v smere od 
Novozámockej po rieku,  
 4.1.26VMČ žiada o urgentné ocenenie oplotenia pozemku p.č.1142 na Roľníckej ulici v línii 
s ulicou 
 
Odbor majetku: 
 
4.1.27 VMČ žiada o spustenie procesu nadobudnutia pozemkov p.č. 1142 a 1143/1 KN C na 
Roľníckej ulici s cieľom vybudovania VPS v zmysle ÚP, 
4.1.28 VMČ žiada o vyzvanie majiteľa objektu na pozemku 1490 KN parcela C na Dvorčanskej 
ulici vedľa č.d. 63 o urgentné oplotenie alebo adekvátne opatrenie na zabezpečenie vstupu do 
opusteného objektu. Objekt je v zlom technickom stave a nekontrolovaným pohybom 
nepovolaných osôb, často mladistvých a detí tu vznikajú nebezpečné situácie, 
4.1.29 VMČ žiada o vyzvanie majiteľa verejného osvetlenia chodníka  pozemok č. 1403/8, 
Ubytovňa Nitra s.r.o o zabezpečenie prevádzky VO a údržby tohto chodníka 
4.1.30 VMČ žiada o upozornenie - vyzvanie spoločnosti Horle Wire o urgentné vyriešenie 
parkovania kamiónov na nevybudovanom parkovisku v zelenom páse vedľa príjazdovej cesty 
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pred bývalým Elitexom. Jedná sa často aj o dlhodobé státie s prenocovaním na mieste bez 
základnej hygienickej výbavy,  parkujúci tento priestor dlhodobo devastujú a znečisťujú, 
 
Odbor dopravy: 
4.1.31VMČ žiada o návrh riešenia priestupkov s nerešpektovaním DZ Zákaz vjazdu pre 
nákladné vozidlá na uliciach Dvorčanská v smere od žel. priecestia po Novozámockú a ul.  Na 
priehon od Tukového priemyslu po Sikársku, doplnením alebo preložením DZ, alebo nejakým 
iným opatrením 
4.1.32 VMČ žiada o pokračovanie v hľadaní riešenia pre vybudovanie priechodu pre chodcov 
na Novozámockej pri č.d. 102, 104 oproti Mediderma 
4.1.33 VMČ žiada odbor dopravy o predloženie projektovej dokumentácie alebo štúdie 
k  zámeru preloženia zastávky MHD pri Elitexe  
4.1.34 VMČ žiada o návrh riešenia obmedziť dlhodobé parkovanie v zelenom páse vedľa 
príjazdovej cesty pred bývalým Elitexom, doplnením vhodných DZ  
 
Službyt: 
4.1.35 VMČ žiada o výmenu oplotenia futbalového štadióna na Biovetskej ulici, 
4.1.36 VMČ žiada o oddelenie detského ihriska na futbalovom štadióne Biovetská s cieľom 
osamostatnenia vstupu do DI, 
4.1.37 VMČ žiada o opravu oplotenia + výmenu ochranných sietí na multifunkčnom ihrisku  
ul. Pod Katrušou  
 
5. Rôzne 
  V diskusii boli spomenuté rôzne aktuálne problémy našej MČ a celého mesta. Proti 
pandemické opatrenia, príprava jarnej brigády,  plán usporiadať 2. ročník Krškanskej krosovej 
desiatky vrátane sprievodných akcií v termíne September 2021, aké sú možnosti spolupráce 
a podpory miestnych spolkov a organizácií v roku 2021, atď.                 
 
6. Návrh na uznesenie  

- V prípade vhodných podmienok usporiadať 24.4.2021 verejnú brigádu  ku Dňu Zeme. 
Hlasovanie č. 2 : o organizovaní brigády:  
za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté . 

7. Návrh na uznesenie  
 Na záver predseda VMČ poďakoval členom za aktívnu účasť a s prianím pevného zdravia 
a skoré vrátenie sa života v spoločnosti do normálu ukončil zasadnutie VMČ. 
 
 
V Nitre, dňa 15.03.2021 
 
 
 
 
 
                                                                                                    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 15.03.2021 
 
Tu poprosím v prípade potreby prepísať v zmysle vyššie napísaných požiadaviek Ďakujem.... 
 


