
Výbor mestskej časti č.:          1 Krškany 

Predseda výboru:                    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 zo dňa 16.08.2021 s týmto programom: 
  
1. Otvorenie 
2. Došlá pošta na VMČ 
3. Požiadavky a pripomienky členov VMČ a rôzne (podnety obyvateľov MČ a i.) 
4. Návrh na uznesenie 
5. Záver 
 
K bodu 1) Otvorenie a schválenie programu 
     Zasadnutie otvoril predseda VMČ pán Gut, ktorý privítal členov výboru a oboznámil ich 
s programom rokovania. Prítomní členovia VMČ súhlasili s navrhnutým programom.  

Rokovania výboru mestskej časti Krškany sa zúčastnili členovia výboru  podľa prezenčnej 
listiny. 
Prítomní na rokovaní: : Ing. Miroslav Gut, Ing. Marek Pinter, Róbert Gajdoš, Bc. Ján 
Kecskés, Mgr. Melinda Drdoľová. 
Neprítomní – ospravedlnení:  Iveta Čurgaliová, Ing. Miloš Ballay, Miloš Balko, Jozef 
Gašparovič, Mgr. Erik Duchoň. 

Výbor mestskej časti nebol uznášaniaschopný a preto stanoviská budú mať odporúčací 
charakter. 
 
K bodu 2)  
Došlá pošta na VMČ 
2.1  Listy a odpovede – neboli žiadne 
 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta   
 
Odbor majetku: 

2.2.1.  Žiadosť o vyjadrenie k odpredaju prípadne dlhodobému prenájmu pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Nitra 
Stanovisko VMČ:  Vzhľadom na to, že výbor nebol uznášaniaschopný, presúva rokovanie 
o materiáli na budúce zasadnutie výboru t.j. 13.9.2021. 
 
Službyt Nitra s.r.o: 

2.2.2 Žiadosť o stanovisko k dlhodobému prenájmu KD Dolné Krškany za účelom 
organizovania aktivít pre OZ Krškany 2020. 
Stanovisko VMČ: Vzhľadom na to, že výbor nebol uznášaniaschopný, presúva rokovanie 
o materiáli na budúce zasadnutie výboru t.j. 13.9.2021. 
 
K bodu 3) 
Požiadavky a pripomienky členov VMČ a rôzne (podnety obyvateľov MČ a i.) 
3.1. VMČ žiada o úpravu terénu pri KD, vyčistenie, pokosenie a úpravu zelene   
3.2. VMČ žiada osadiť „žiletkový“ plot na oplotenie medzi ZŠ a KD Dolné  Krškany   
3.3. VMČ žiada zabezpečiť VDZ a doplnenie dopravného značenie v zmysle projektu na 
vyznačenie autobusovej zastávky pri firme JASPLASTIK 
3.4. VMČ žiada zabezpečiť údržbu zelene a pokosenie brehov malej rieky Nitra od Mlyna po 
Dvorčanský les.  
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3.5. VMČ žiada zabezpečiť vybudovanie oplotenia na odčlenenie detského a workoutového  
ihriska od futbalového štadióna,  

3.6. VMČ žiada o obnovu vonkajšieho oplotenia na futbalovom štadióne 
3.7. VMČ žiada zabezpečiť posudok na preriedenie stromov resp. ošetrenie a zredukovanie 

koruny stromov na cintoríne v Horných Krškanoch 
3.8. VMČ žiada zabezpečiť orezanie kríku pred lávkou na prvom moste  ul. K rieke, bráni 

prechodu a cloní  dopravnú značku (kontakt p. Gut)   
3.9. VMČ žiada doplniť lavičky na cintorín v Horných Krškanoch 
3.10. VMČ žiada zabezpečiť výmenu ochrannej siete na multifunkčnom ihrisku v Horných 

Krškanoch ul. Pod Katrušou 
 
VMČ po prerokovaní podnetu prítomnej občianky, pozve na najbližšie zasadnutie výboru           
p. Folkela a p. Bihariho, Roľnícka 19. 
VMČ prerokoval podnet obyvateľky Dolných Krškán s návrhom na adaptáciu budovy 
Základnej školy pre zriadenie Sociálnej služby pre seniorov, denný stacionár alebo niečo 
obdobné. Vzhľadom na nízky počet členov výboru na rokovaní podnet bude opakovane  
prerokovaný na najbližšom VMČ 13.9.2021. 
Predseda VMČ informoval prítomných o udalostiach ktoré v mene VMČ riešil od posledného 
zasadnutia výboru v rámci MČ,   
 
 
K bodu 4) Návrh na uznesenie 
Uznesenia neboli prijaté, výbor nebol uznášaniaschopný. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 13.09.2021. VMČ pozve p. Jančeka 
z odboru dopravy ohľadom problémového parkovania na Roľníckej ulici. 
  
K bodu 5) Záver 
 
 V poslednom bode predseda výboru informoval o stave v prípravách septembrového podujatia 
na futbalovom štadióne. Orientačne predniesol pripravovaný program, požiadavky na počet 
dobrovoľníkov pri organizovaní Krškanskej krosovej desiatky a Rezervované pre deti. Ako 
spoluorganizátori uvítame akúkoľvek pomoc zo strany obyvateľov, preto ak má verejnosť 
záujem zapojiť sa a pomôcť pri organizovaní je tu príležitosť (bližšie info p. Gut 0907718176). 
Prípravy podujatia idú v zmysle plánu, ohroziť ho však môžu aktuálne opatrenia okolo Covid 
19, všetci dúfajme že sa situácia nezhorší a prežijeme úspešné popoludnie v plnom zdraví. 
V programe pre deti vystúpi Notový Dany a okrem rôznych detských atrakcií bude možnosť 
navštíviť aj Mobilné Planetárium. Po vyhodnotení Krškanskej krosovej desiatky a Krškanského 
kotlíka o 19:00 príde na rad kapela Desmod a Robo Šimko. Prihlasovanie do súťaží na beh je 
možné na webe www.hrdosport.sk,  na Kotlík mailom alebo telefonicky. Na popoludnie je 
vstup voľný, všetci ste vítaní.  
Na záver predseda poďakoval členom výboru za aktívnu časť a rokovanie ukončil. 
 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.1 zo dňa 16.08.2021  
požiadavky na odborné útvary: 
 
Odbor životného prostredia: 

1) VMČ žiada o pravidelnú údržbu nádvoria pri KD, vyčistenie, pokosenie a úpravu zelene  
2) VMČ žiada zabezpečiť ošetrenie a optimalizáciu počtu stromov, hlavne zredukovať 

koruny stromov na cintoríne v Horných Krškanoch a pred prvým mostom na ul. K rieke 
opíliť krík, ktorá zatieňuje dopravnú značku (kontakt p. Gut)   

 
Odbor dopravy: 

1) VMČ žiada zabezpečiť VDZ a doplnenie dopravného značenia v zmysle projektu 
vypracovaného odborom dopravy na autobusovej zastávke pri firme JASPLASTIK 
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2) VMČ žiada o vyriešenie dopravnej situácie  medzi mostami smerom  ku kompostárni. 
osadiť DZ zákaz státia v oboch smeroch   

3) VMČ žiada vypracovať návrh riešenia na zníženie prehustenej nákladnej dopravy na 
ulici Na priehon,  

4) VMČ žiada vypracovať návrh riešenia pre umiestnenie prechodu pre chodcov 
Novozámocká ul. pri autobusovej zastávke Nitrafrost (Novozámocká č.d.67) 

 
Odbor majetku: 

1)  VMČ žiada začať administratívne konanie s cieľom nadobudnutia pozemku - parcela 
reg. E č. 217/1 a 217/102 LV 1764 v majetku Slovenská republika s cieľom budúceho 
vybudovania VPS     

 
Službyt Nitra s.r.o: 

1) VMČ žiada zabezpečiť opravu zbúraného plota  a osadiť „žiletkový plot“  na oplotenie 
medzi ZŠ a KD Krškany   

2) VMČ žiada zabezpečiť oddelenie pozemku detského a workoutového ihriska od 
futbalového štadióna plotom s posuvnou bránou. 

3) VMČ žiada zabezpečiť opravu prepadnutého chodníka pred WC na futbalovom štadióne 
4) VMČ žiada zabezpečiť opravu poškodení fasády Kultúrneho domu,  

 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 

1) VMČ žiada zabezpečiť preindexovanie predpokladaných nákladov v zmysle 
projektovej dokumentácie a začatie stavebného konania na vydanie stavebného 
povolenie pre dom smútku na cintorín v Dolných Krškanoch (kontakt p. Gut)  

2) VMČ žiada zabezpečiť vybudovanie bezbariérového prechodu pre chodcov na 
Novozámockej ulici pri MŠ Staromlynská 

 
Odbor stavebného úradu: 

1) VMČ žiada preverenie legitímnosti, informáciu k stavbe v k.ú. Dolné Krškany na p.č.  
920 a 921, Roľnícka ulica, súlad v zmysle stavebného zákona  (kontakt p. Gut) 

 
Stredisko mestských služieb: 

1) VMČ žiada zabezpečiť osadenie betónových bariér alebo osadiť väčšie skaly na 
Roľníckej ulici, línia vedľa dvora Základnej školy, kde parkujú autá a pred  2. mostom 
smerom ku kompostárni.  

2) VMČ žiada zabezpečiť vybudovanie bezbariérového prechodu pre chodcov na 
Novozámockej ulici pri MŠ Staromlynská,  

3) VMČ žiada zabezpečiť opravu chodníka na Novozámockej pri č.d. 102 – 106 
4) VMČ žiada zabezpečiť opravu chodníka od Súľovskej po Rázusovu,  
5) VMČ žiada zabezpečiť doplnenie VO na Dvorčanskej ulici v autobusová zastávka pri 

bývalom Elitexe,  
6) VMČ žiada zabezpečiť doplnenie lavičiek na cintorín v Horných Krškanoch, 
7) VMČ žiada zabezpečiť premiestnenie reklamnej skruže od sochy pri kostole na 

náhradné miesto v zelenom páse pri Potravinách, 
  

 
V Nitre dňa 23.08.2021 
 
 
                                                                                             Ing. Miroslav Gut 
                                                                                             Predseda VMČ č. 1 
Zapísala: 
Mária Cok Steinemannová 
sekretárka VMČ č. 1 
 


