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  Z á p i s n i c a 
 
z on-line rokovania výboru mestskej časti č. 1 Krškany zo dňa 30.1.2022 s týmto programom: 
  
1. Otvorenie 

2. Došlá pošta na VMČ 

3. Požiadavky a pripomienky členov VMČ a rôzne  

4. Podnety občanov 

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. Predseda 

výboru podal informáciu o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré bolo 27.1.2022. 

Z hlavných bodov rokovania spomenul hlavne návrh na zmenu počtu poslaneckých mandátov 

za jednotlivé obvody mesta ktorý inicioval s cieľom doplniť do MČ Horné Krškany, Dolné 

Krškany ešte jedného poslanca. Podrobnejšie vysvetlil rozsiahlu diskusiu a nevôľu členov 

VMČ č. 2 uvoľniť jeden mandát pre Krškany. Návrh na nové rozdelenie počtu poslancov 

nakoniec v MZ neprešiel. Pán poslanec Dovičovič navrhol materiál s odstupom času znova 

prerokovať, až už bude oficiálne vyhlásený termín komunálnych volieb. Ďalším bodom 

rokovania pre Krškany, bolo opakované prerokovanie zámeru na odpredaj budovy bývalej 

jedálne Elitex.  Predseda spomenul ako na Komisii majetku obhajoval záujem VMČ na 

neodpredaj jednej z posledných budov v majetku mesta u nás. Nakoniec v komisii vyrokoval 

podporu členov pre polročný odklad tohto zámeru, t.j. najskôr prerokovať až po 30.6.2022.  Na 

rokovaní MZ nakoniec získal pre víziu VMČ podporu poslancov a zámer bol odložený na 

rokovanie MZ najskôr až po 30.6.2022. Zámerom výboru je intenzívne hľadať možnosti 

adaptácie teraz značne zdevastovanej budovy pre potreby obyvateľov MČ. Cieľom je nájsť 

v spolupráci s odborníkmi na projekty a verejnosťou, vhodný zámer ktorý pomôže zvýšiť 

kvalitu bývania u nás. Ako financovanie navrhuje hľadať externé zdroje v nastávajúcom novom 

programovom období. V Krškanoch dlhodobo chýba viacero základných spoločenských 

funkcií a služieb. Máme tu viacero združení a spolkov, ktoré hľadajú a uvítajú možnosti 

prenajatia priestorov. Seniori v Dolných Krškanoch v súčasnosti nemajú žiadne zázemie na 

klubovú činnosť a stretávanie. Podobne chýbajú priestory aj pre Krškanskú mládež atď. 

Spomenul koncept ktorý mu poslal vedúci Odboru s ideou Centra zdravia, ktorý reflektuje aj 

na sociálne služby atď. Ďalej spomenul, dotazy k nevyhovujúcemu technickému stavu cintorína 

v Horných Krškanoch, aktuálne súvislosti s dlhodobo neopravovanou Št. cestou 1/64 a   

uznesenie v ktorom VMČ č. 1 žiada urgentné prepracovanie VZN 23/2008 o prevádzkovom 

poriadku pohrebísk, ktoré je už v súčasnosti trochu neaktuálne a hlavne chýba regulatív, ktorý 

reguluje, resp. usmerňuje požiadavky na Odbory MsÚ Nitra pre posúdenie vhodnosti 

nadzemnej  stavby ktorá vyrastá na Krškanskom rozšírenom cintoríne.  

Predseda výboru ďalej informoval o stretnutí p. primátora so zástupcami ZVS a.s. ktoré sa 

konalo 24.1.2022 a boli prijaté opatrenia na zlepšenie súčasného stavu. Za výbor požiadal 

kanceláriu primátora o zápis z rokovania. 

V závere predseda výboru informoval o aktuálnom stave a prioritách v investičných akciách na 

rok 2022.   Oprava MK s vybudovaním chodníka Zlievarenská za priecestím, oprava MK 

Bočná, 1. etapa budovania Obradná sieň Domu smútku v Dolných Krškanoch, PD na 

vybudovanie chodníka pri bývalej Plastike, Ideový návrh a štúdia na adaptáciu jedálne 

Elitex. Popritom iniciovať operatívne riešenie problémov a požiadavky na rutinnú 

údržbu, ktoré vzniknú v MČ. 
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Rokovania výboru mestskej časti Krškany bolo zo zdravotných dôvodov per-rollam, 

rokovania sa zúčastnili členovia výboru  podľa prezenčnej listiny. 

Prítomní na rokovaní: p. Gut, p. Duchoň, p. Pinter, p. Ballay, p. Balko, p. Drdoľová, p. 

Jánošík, p. Kecskés, p. Tvrdoň, 

Neprítomní – ospravedlnení:  p. Gajdoš, p. Čurgaliová, p. Gašparovič 

 

 

Výbor mestskej časti bol uznášaniaschopný. 

 

K bodu 2)  

Došlá pošta na VMČ 

2.1  Listy a odpovede  

 Odpoveď odboru životného prostredia na požiadavku výboru orezanie stromov na 

cintorínoch v Dolných a Horných Krškanoch a informácia o plochách zaradených do 

pravidelnej údržby zelene. VMČ bude žiadať zoznam parciel. 

 Odpoveď odboru životného prostredia na požiadavku výboru orezať dreviny na 

Lieskovej ulici bude vykonaný v mesiaci február 2022 a nová výsada na Novozámockej 

ulici je naplánovaná na jeseň 2022 aj so zavlažovaním. 

 Odpoveď odboru sociálnych služieb na požiadavku výboru o stave odpredaja bytov na 

Dvorčanskej 63, že odpredaj je v kompetencii odboru majetku. Výbor sa obráti 

s požiadavkou na odbor majetku. 

 Odpoveď o stave riešenia kanalizačnej prípojky pre ZŠ s MŠ Novozámocká. 

 

2.2 Žiadosť o stanovisko  

odbor majetku: 

Žiadosť odboru majetku o stanovisko výboru k zámeru mesta Nitry o odpredaj majetku p.č. 

1167 o výmere 8245 m2 na ul. Pod Katrušou. Jedná sa o pozemok určený na bývanie. 

Stanovisko VMČ: VMČ prerokoval žiadosť a súhlasí so zámerom odpredaja. Hlasovanie za 8, 

zdržal sa 1, proti 0 

 

K bodu 3) 

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

 

3.1. Členovia výboru upozornili na slabé osvetlenie na ceste 1/64 v úseku Plastika - Matador 

3.2. Predseda výboru žiada doplniť VO na cintorín, Látečkovej ul a Dvorčanskú. 

3.3. Členovia výboru žiadajú opraviť parkovisko pri Dome smútku na cintoríne v Horných 

Krškanoch vysypať makadamom a zbrúsiť chodník k Domu smútku, ktorý je strmý v zimných 

mesiacoch nepriechodný. 

 

K bodu 4)  

Podnety občanov: 

Ing. Michalička upozornil na zanedbaný cintorín v Horných Krškanoch. VMČ odstúpi 

požiadavku o zabezpečenie odstránenia nedostatkov cintorína na stredisko mestských služieb. 

 

Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na  14.3.2022 
  

K bodu 5) Záver 
Na záver predseda poďakoval členom výboru za aktívnu časť a rokovanie ukončil. 
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Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.1 zo dňa 30.1.2022  

požiadavky na odborné útvary: 

 

odbor majetku: 

1) VMČ žiada priebežne informácie o stave odpredaja bytov na Dvorčanskej 63. 

2) VMČ žiada poskytnúť k nahliadnutiu jestvujúcu dokumentáciu (pôdorys, pôvodné 

dispozičné riešenie), k budove bývalá jedáleň Elitex 

 

Stredisko mestských služieb: 

1) VMČ žiada zabezpečiť opravu Domu smútku na cintoríne v Horných Krškanoch, 

urgentne opraviť okapové plechy aby nezatekalo a fasádu budovy.   

2) VMČ žiada  znížiť sklon chodníkov v okolí Domu smútku na cintoríne v H. Krškanoch. 

V súčasnosti je nebezpečne strmý a hlavne seniorom pri prechádzaní po ňom hrozí úraz.  

3) VMČ žiada spevnenie parkoviska pred Domom smútku vhodnou hmotou, vysypať napr. 

makadamom, alebo frézovancom.  

4) VMČ žiada odstrániť betónovú skruž s  krycími betónmi vedľa  domu smútku v 

Horných Krškanoch 

5) VMČ žiada doplniť – rozšíriť osvetlenie cintorína v Horných Krškanoch o 3 svietidlá 2 

v smere dom smútku parkovisko a 1 na chodník priľahlý k domu smútku do zadu na 

svah. Kontakt predseda p. Gut. 

6) VMČ žiada doplniť 1 svietidlo VO na Látečkovej ulici oproti č.d. 30 

7) VMČ žiada doplniť svietidlá VO v lokalite Sikárska ul – Dvorčanská v smere na 

konečnú zastávku MHD 

8) Kontakt predseda p. Gut. 
 

Kancelária primátora: 

1) VMČ žiada poskytnúť zápis o rokovaní primátora so Západoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou a. s. zo dňa 24.1.2022. 
 

Kancelária prednostu: 

1) VMČ žiada urgentne zabezpečiť v spolupráci s ÚHA rozpracovanie aktualizácie VZN 

č.23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk, zameraný okrem iného aj na 

posudzovanie a  regulovanie nadzemných stavieb na hrobkách 

2) VMČ žiada zabezpečiť vyzvanie ŽSR SR a.s. ako majiteľa pozemkov v ochrannom 

pásme železnice o zabezpečenie odstránenia náletových drevín a vyčistenia od odpadu 

(nie všetkých, iba zasahujúcich do cesty) úsek  ul. na Hlinách smerom k Biovetskej ul.  
  
Odbor životného prostredia: 

1) VMČ opakovane žiada na zasadnutie výboru 14.2.2022 predložiť číselný zoznam 

parciel, ktoré budú v pláne údržby zelene v roku 2022. Je potrebné zrevidovanie plôch  

pred obstarávaním na r. 2022 

2) VMČ urgentne žiada zabezpečiť dlhodobo odkladané ošetrenie stromov na cintorínoch, 

hlavne cintorín pri kostole Horné Krškany. Boli sme dohodnutý na redukcii 

rozrastených korún, vypílenie suchých alebo prebierku husto vysadených stromov, 

čakáme na sľúbený posudok znalca a vyriešenie. Čas letí  za pár dní začne vegetačné 

obdobie, tak aby sme to stihli!  

  

V Nitre dňa 30.1.2022 

 

 

                                                                                             Ing. Miroslav Gut 

                                                                                             Predseda VMČ č. 1 

Zapísala: 
Mária Cok Steinemannová 

sekretárka VMČ č. 1 
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