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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 

26.04.2021 o 18:00 hod. s týmto programom: 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia VMČ 

3. Informácia z rokovania MZ v Nitre 22.4.2021 

4. Došlá pošta na VMČ 

5. Požiadavky a pripomienky členov VMČ a rôzne (podnety obyvateľov MČ a hostia MČ)            

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 11 členov, z toho osobne : Ing. Miroslav Gut, PhDr. 

Alexandra Bellová, Iveta Čurgaliová,  Róbert Gajdoš, Ing. Marek Pintér, Bc. Ján Kecskés, Jozef 

Gašparovič,   

Formou online : Ing. Miloš Ballay, Mgr. Melinda Drdoľová, , Mgr. Erik Duchoň, Ing. Miloš 

Balko, 

    Neospravedlnený: Ing. Patrik  Ďurfina,   

 

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 22.04.2021. Informáciu  

podal predseda výboru pán Gut.  
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3.) Informácia o zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 22.04.2021. 

 

- Informoval o dôležitých bodoch z priebehu rokovania MZ, schválených investičných 

akciách v MČ č. 1 – SO MK  Brigádnická, budovanie chodníka a SO MK Zlievarenská 

a časť Pod Katrušou, PD na prepojenie cyklotrasy, atď.  

- Spomenul rokovanie na OIVaR MsÚ so žiadosťou na aktualizovanie PD a začatie 

potrebných procesov pre výstavbu Domu smútku na nový cintorín v Dolných 

Krškanoch. 

- Spomenul rokovanie na MsÚ s pracovnou skupinou zodpovednou za vypracovanie 

nových opatrení na riešenie spoločenských problémov obyvateľov našej MČ. 

Pripravované návrhy priniesol a v bode rôzne prezentoval na pripomienkovanie členom 

VMČ. 

 

4.) Došlá pošta na VMČ 

4.1  Listy a odpovede 

 Odpoveď odboru ŽP na osadenie zábran a vypílenie starých stromov na cintoríne 

 Odpoveď odboru ŽP na vyčistenie ulice Novozámockej pri KD Horné Krškany a okolo 

MŠ Staromlynská 

 Odpovede strediska mestských služieb na požiadavky výboru: oprava MK Dvorčanská, 

lokálna oprava Sikárskej ulice, odstúpenie vyčistenia ulice Novozámockej od lístia na 

odbor ŽP, zaradenie do pravidelnej údržby trasu pri lipovej aleji a oprava výtlkov 

a chodníkov. 

 Odpoveď odboru inv. výstavby a rozvoja – nacenenie inv. akcie Oplotenie pozemku 

Roľnícka 61-65 na 1000 Eur. 

 Stanovisko Službytu Nitra s.r.o k požiadavkám výboru na opravu športových zariadení. 

 Odpoveď odboru dopravy na požiadavku výboru PD prepoj cyklotrás Krškanská – 

Medzi vodami, informácia o zriadenie priechodu pre chodcov a plánovaná 

tvaromiestna obhliadka za účelom zistenia dôvodu obmedzenia státia na parkovisku pri 

dome smútku v Dolných Krškanoch. 

 Informácia odboru stavebného poriadku ohľadne riešenia čiernej stavby na križovatke 

ulíc K rieke a Roľnícka. 

 Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku k výrubu stromov a vývozu 

odpadu v lipovej aleji. 

 

 

4.2 Žiadosti o stanovisko odborné útvary 

 

Odbor majetku: 

4.2.1 Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti IN TIME EXPRESS s.r.o. Nitra o odkúpenie 

časti pozemku o výmere cca 480 m2 p.č. 1461/5 k.ú. Dolné Krškany. 

Stanovisko VMČ: VMČ žiadosť prerokoval a súhlasí s odpredajom. 

 

4.2.2 Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti Matúša Machaja a Róberta Machaja o prenájom časti 

pozemku o výmere 400 m2 k.ú. Horné Krškany za účelom udržiavania a oplotenia pozemku. 

Stanovisko VMČ : VMČ  prerokoval a súhlasí s prenájmom. 

 

4.2.3 Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti Ing. Valkoviča o odkúpenie časti pozemku p.č. 1461/41 

o výmere cca 148 m2 z dôvodu zarovnania nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. 

Stanovisko VMČ : VMČ  prerokoval a súhlasí s odpredajom. 
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5. Rôzne 

 

Predseda VMČ informoval o rokovaní komisie na prípravu „Návrhu opatrení na riešenie 

spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Dolné, Horné Krškany. 

Jedná sa o rozsiahly materiál ku ktorému sa otvorila dlhá diskusia. Členovia výboru majú snahu 

pripomienkovať pripravovaný materiál skúsenosťami z reálneho života v MČ č. 1 

5.1. Riaditeľka ZŠ s MŠ Novozámocká informovala o povinnej predškolskej dochádzke 

a pripravovanom pláne integrácie rómskych detí. 

5.2.  Pri neplatičoch Výbor navrhuje očistiť zoznam občanov od ľudí, ktoré už nežijú alebo 

nebývajú v Krškanoch. 

5.3. Výbor navrhuje, aby mesto hľadalo spôsob ako by si mohli dlžníci voči mestu svoj dlh 

nejakou formou odpracovať. Žiadajú MsÚ vytipovať činnosti, ktoré si obvykle mesto nakupuje 

alebo sa v meste vykonávajú nedostatočne a z tohto ponúknuť možnosť na vyrovnanie. 

5.4. Výbor žiada sprísniť podmienky pre prihlasovanie osôb na trvalý pobyt do „preľudnených“ 

nehnuteľností, ktoré často nespĺňajú ani základné hygienické podmienky na obývanie 

Výbor prerokoval všetky opatrenia navrhovaného materiálu a pripomienkuje ho 

prostredníctvom predsedu VMČ 

5.5. Pozvaný hosť p. Refka predstavil investičný zámer.  Zámerom je prenájom parcely na 

ktorej by sa vytvorila oddychovo – relaxačná a vzdelávacia zóna pre obyvateľov v kat. území 

Horné Krškany s názvom projektu Relax park Nitra - Katruša. Doposiaľ nebol schválený žiadny 

zámer. 

VMČ  predkladanú prezentáciu berie na vedomie. 

 

Predseda informoval o verejnej brigáde ktorú Výbor mestskej časti organizoval v sobotu 

24.4.2021 v katastri Horné a Dolné Krškany. Spomenul že do brigády sa zapojilo okolo sto 

dobrovoľníkov, ktorí v peknom jarnom počasí vyzbierali v Krškanskom katastri 6 kontajnerov 

komunálneho odpadu. Vyslovil veľké poďakovanie všetkým ktorí si našli v sobotu čas a prišli 

pomôcť vo „Veľkom upratovaní nášho okolia“.   

                           

6. Návrh na uznesenie a záver 

 

Predseda informoval členov VMČ o plánoch na činnosť VMČ po skončení pandémie, vyjadril 

nádej že život v MČ sa postupne vráti do normálu. VMČ v súčasnosti nemá obsadené všetky 

miesta členov vo výbore preto ponúka verejnosti v prípade záujmu kontaktovať priamo 

predsedu alebo sekretárku VMČ, poprípade podať žiadosť stať sa členom Výboru 

prostredníctvom MsÚ. 

Na záver predseda poďakoval členom za účasť. 

 

 

V Nitre, dňa 26.04.2021 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Miroslav Gut 

                                                                           predseda VMČ Dolné Krškany, Horné Krška 

 

 

Zapísala: 

Mária Cok Steinemannová 
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Sekretárka VMČ č.1 

 

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

dňa 26.4.2021. 

 

 

Kancelária prednostu: 

1. VMČ žiada na podnet obyvateľov zabezpečiť pravidelný schránkový roznos Radničných 

novín aj do domácností  na uliciach Pri mlyne, Cirmanská,  Biovetská,  Borovicová, Bočná, 

Novozámocká, Na Katruši, resp. preveriť kvalitu služby doručovania u doručovateľskej služby  

 

Odbor životného prostredia: 

1. VMČ žiada zabezpečiť kosenie neudržiavaných pozemkov pred neobývanými 

nehnuteľnosťami na Roľníckej ulici č.d. 39, 55 a 63 

2.   VMČ žiada zabezpečiť vyčistenie časti VMČ žiada o PHZ na PD a vybudovanie chodníka 

na Novozámockej od SOU Polytechnickej po autobusovú zastávku Plastika (pri spoločnosti 

JASPLASTIK) 

 mestského pozemku pri autobusovej zastávke Nitrafrost smerom do mesta parcela C KN 960/1 

3.  VMČ opakovane žiada zabezpečiť  ostrihanie výhonkov na lipách ktoré tienia obnovený 

kríž v križovatke Novozámocká – Dvorčianska 

4. VMČ žiada zabezpečiť audit – posúdenie zdravotného a funkčného stavu stromov na 

všetkých troch cintorínoch v Krškanoch + zabezpečenie ošetrenia, alebo vypílenia stromov 

v zmysle posudku, 

5. VMČ žiada zabezpečiť audit – posúdenie zdravotného a funkčného stavu stromov 

v objektoch Kultúrneho domu, Pošty a ZŠ s MŠ v Dolných Krškanoch, 

6. VMČ žiada o urgentné zabezpečenie a osadenie výstražných tabuliek s textom Zákaz 

vyvážania alebo ukladania odpadu, priestor je monitorovaný kamerovým systémom (do 

dlhodobo problematických lokalít napr. cesta na Orechov dvor žiadame aj osadiť kameru alebo 

fotopascu) 

7. VMČ  žiada o posúdenie možnosti osadiť mechanické zábrany vo vybraných lokalitách napr. 

Na Hlinách v smere na Orechov dvor a Biovetská/Sikárska smer Orechov dvor 

8. VMČ žiada o dôrazné vyzvanie majiteľa prevádzky spracovávajúcej plastový odpad 

v objekte na Dvorčanskej na upratanie okolia svojej firmy od KO pochádzajúceho z jeho 

prevádzky. Prípadne podniknutie potrebných právnych krokov na zakázanie prevádzky tohto 

charakteru pokiaľ bude prevádzkovateľ i naďalej zaťažovať okolie „náletovým“ odpadom 

z jeho dvora. 

8. VMČ žiada o zabezpečenie orezania kríkov a drevín na ul. Pod Katrušou v úseku od Zimnej 

po žel. priecestie resp. od č.d. 12 po č.d. 6 

9. VMČ žiada na podnet obyvateľov ulice Na Priehon o preverenie častého rušenia nočného 

kľudu v lokalite Na Priehon 50 nakládkou a vykládkou kamiónov po 22:00 (jedná sa 

o prevádzky spoločností v bývalých skladoch Na Priehon 50) 

 

Stredisko mestských služieb: 

1. VMČ žiada stredisko, o zabezpečenie vyčistenia kanálových vpustí v celej  MČ č.1 

2. VMČ žiada osadiť zábrany (kamenné, kovové, dočasné alebo trvalé) na pozemok priľahlý 

k MK pri otočisku Elitex, dlhodobo tu parkujú kamióny bez akéhokoľvek základného zázemia 

na dlhodobé parkovanie(chýbajú WC, odpadkové koše atď.),  v prípade potreby podrobnejšie 

vysvetlí predseda výboru p. Gut. 

3. VMČ žiada urgentne opraviť veľký výtlk (jamu) pri  autobusovej zastávke Na Priehon pri 

Potravinách. 
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4. Opraviť výtlky  v celej MČ č.1 dopĺňame zoznam: ulica  Na Priehon pri č,d, 42, 88, 44, 46,  

90 a 94,  Lieskova 21, Dvorčianska 42, a smerom k č,d, 63 + križovatka so Sikárskou (pri 

Sikárskej 4 zároveň opraviť aj dieru v ceste), Biovetská 46, ul. K rieke pred ZŠ, Roľnícka ulica 

v križovatke s  Dvorčanskou a v križovatke s ul. K rieke, Staromlynská v križovatke 

s Novozámockou, Krškanská oproti č.d. 7, Športová 10, 12, Pod Katrušou v úseku od č.d. 6 po 

č.d. 12, Zlievarenská v križovatke s Novozámockou, atď. 

5. opraviť chodník na Staromlynskej ul. pri MŠ. 

6. VMČ žiada doplniť VO na autobusovej zastávke Elitex,  

 

Odbor dopravy: 

1. VMČ žiada osadiť spomaľovací prah na zníženie rýchlosti v ulici Pri mlyne, prípadne 

navrhnúť iné vhodné riešenie . 

2. VMČ žiada o prerokovanie možnosti vybudovania chodníka na Novozámockej od SOU 

Polytechnickej po autobusovú zastávku Plastika (pri spoločnosti JASPLASTIK) na KDI 

a ostatných dotknutých orgánoch 

3. VMČ žiada informáciu, ako sa bude riešiť PD a povolenie na priechod pre chodcov pri 

autobusovej zastávke Nitrafrost (Mediderma) 

4. VMČ žiada zabezpečiť osadenie dopravných značiek ZÁKAZ STÁTIA na pozemok trvalo 

poškodzovaný stojacími kamiónmi pred Elitexom 

5. Iniciovať vyzvať majiteľa Št. cesty 1/64 na  opravu zle osadených poklopov v telese vozovky 

1/64 križovatka Novozámocká K rieke + autobusová zastávka pri ZŠ 

 

Odbor majetku: 

1. VMČ žiada o zabezpečenie opatrení na zamedzenie vstupu do objektu bývalej Jedálne Elitex, 

2. VMČ žiada vyzvať majiteľa objektu LV 2313   KN C 1491 o zabezpečenie objektu proti 

vstupu osôb, hrozí tu nebezpečenstvo úrazu, objekt je voľne prístupný bez námahy aj pre 

deti a mládež  

3. VMČ žiada o informácie v akom stave je zámer o nadobudnutie pozemku na Roľníckej ulici 

do vlastníctva mesta parcela C KN č. 1142 a 1143/1, ďalej   

 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 

1. VMČ žiada o aktualizáciu PD, aktualizáciu a úpravu rozpočtu na vybudovanie Domu smútku 

v Dolných Krškanoch. 

2. VMČ žiada o začatie procesných úkonov v súvislosti s potrebnými povoleniami na začatie 

výstavby  Domu smútku v Dolných Krškanoch 

3. VMČ žiada o PHZ na PD a vybudovanie chodníka na Novozámockej od SOU Polytechnickej 

po autobusovú zastávku Plastika (pri spoločnosti JASPLASTIK) 

4. VMČ žiada o súhrnnú informáciu o stave nedobudovanej kanalizácie v MČ č.1  stav PD, 

povolení, orientačné potrebné investičné prostriedky na dobudovanie atď.  

 

Odbor školstva: 

1. VMČ žiada o zabezpečenie rekonštrukcie terás, zateplenie budovy vrátane podhľadov, 

obstaranie protišmykovej dlažby a rekonštrukciu kuchyne v MŠ  na Staromlynskej ul. 

 

Službyt Nitra s.r.o: 

1. VMČ žiada opraviť fasádu Kultúrneho domu, opravu zvaleného plotu v objekte KD, opílenie 

polámanej tuje v objekte KD. 

2. VMČ žiada na multifunkčnom ihrisku v H.Krškanoch - vymeniť ochrannú sieť, opraviť 

prevalené oplotenie od železnice, zabezpečiť kosenie objektu, alebo vytvoriť funkciu správcu 

objektu na skrátený pracovný úväzok. 
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