
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 14.3.2022 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 
    

Rokovania výboru mestskej časti Krškany bolo prezenčné a rokovania sa zúčastnili členovia 
výboru  podľa prezenčnej listiny. 
Prítomní na rokovaní: p. Gut, Duchoň, p. Pinter, p. Ballay, p. Balko, p. Drdoľová, p. Jánošík, 
p. Kecskés, p. Tvrdoň, p. Čurgaliová,  p. Gajdoš. 
Neprítomní – ospravedlnení:  p. Balko, p. Kecskés , p. Gašparovič 
Hosť: p. Doležajová 
 

Výbor mestskej časti bol uznášaniaschopný. 
Predseda výboru informoval o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré bolo pri 
prerokovaní rozpočtových opatrení prerušené. Zasadnutie MZ bude pokračovať v  stredu 
16.3.2022. Z dôležitých bodov boli spomenuté peniaze z poplatku za rozvoj ktoré budú 
preinvestované v našej MČ. Pán primátor vyjadril názor, že ku použitiu týchto prostriedkov 
bude vhodné verejné prerokovanie, na ktorom sa chce zúčastniť. Predbežný termín na verejnú 
schôdzu navrhol 9.4.2022 o 15:00. Stretnutie pri dobrom počasí bude  na dvore KD v Dolných 
Krškanoch. VMČ zverejní pozvánku po potvrdení termínu kanceláriou primátora. Okrem toho 
predseda spomenul rôzne informatívne správy z ktorých pri správe o činnosti Mestskej Polície 
vyzdvihol dobrú spoluprácu s Mestskou políciou. Ďalej informoval o vyhodnotení dotácií 
z MsÚ, kde OZ Krškany 2020 môže získať 1000 Eur na projekt pre seniorov „Spolu je nám 
dobre“, ale bližšie informácie ku projektu doplníme neskôr po schválení dotácie.  Plánujeme 
usporiadať verejné stretnutie aj za účasti primátora mesta. VMČ iniciuje prepočet poslancov za 
mestské časti, aby v Krškanoch boli 2 poslanci. V diskusii zaznelo, že treba hľadať riešenie. 
 
K bodu 2)  
Došlá pošta na VMČ 
2.1  Listy a odpovede  
 

 Odpoveď odboru životného prostredia na požiadavky výboru na zaradenie pozemkov 
do plánu údržby, ošetriť stromy na cintoríne v Krškanoch – nedostatočná odpoveď. 

 Výzva odboru majetku firme DFC Accom s.r.o. na zabezpečenie pozemku. – v riešení 
 Odpoveď odboru majetku na požiadavku dodať dispozičné riešenie k budove bývalej 

jedálni Elitex.  – dostatočná odpoveď,  
 Informácia o stretnutí so spoločnosťou ZVS a.s. Nitra od kancelárie primátora. Predseda 

výboru žiada do odkazu pre starostu zadať chýbajúce poklopy – dostatočná odpoveď 
 Informácia odboru majetku o zámere mesta odpredať BD Dvorčanská 63. - dostatočná 

 
 
 
 



2 
 

2.2 Žiadosť o stanovisko  
odbor majetku: 

1) Informácia a žiadosť o vyjadrenie k odpredaju bývalého OSP spoločnosti HAKER s.r.o 
            Stanovisko VMČ: VMČ žiada o prerokovanie ešte raz, nakoľko v žiadosti je nesprávne  
            pomenovaný objekt k vyjadreniu, čo môže byť závažná chyba. 
 

2) Žiadosť o stanovisko k zmene nájomcu záhradky– z matky Kataríny Hrnčiarovej bytom 
Čajkovského 10 na dcéru, z dôvodu úmrtia matky. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiadosť prerokoval a súhlasí so zmenou nájomcu záhradky. 

       
3) Žiadosť o stanovisko k 3 žiadostiam  p. Macega s manž, a firmy OPREA s.r.o  

o odkúpenie pozemkov v k.ú. Horné Krškany. Ide o prístupovú komunikáciu 
k pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov. 

            Stanovisko VMČ: VMČ žiadosť prerokoval, nesúhlasí s odpredajom uvedených 
            pozemkov.   Pozemky je potrebné zachovať v majetku mesta a zaradiť ich do  
            pravidelnej údržby.  
            Hlasovanie za 8 
 
 
K bodu 3) 
Požiadavky a pripomienky členov VMČ a rôzne (podnety obyvateľov MČ a i.) 
3.1. Žiadosť pani  Renáta Líšková o umiestnenie stánku Predaj kebabu v k.ú. Horné Krškany. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
 
3.2. Pani Drdoľová, členka výboru požiadala iniciovať stretnutie s vedúcim dopravy o riešenie 
dopravnej situácie na Lieskovej ulici, návrh na zjednosmernenie požiadal pán Miroslav Ligas. 
Predseda spomenul že bolos vedúcim Odboru doprav predbežne dohodnuté verejné stretnutie 
ku tomuto návrhu, ale z dôvodu dlhej PN predsedu VMČ sa zatiaľ nekonalo. Termín stretnutia 
bude najskôr až koncom Apríla alebo začiatkom Mája. 
 
K bodu 4)  
Podnety občanov: 

 Plán chovateľských popoludní nám zaslal Zväz chovateľov, VMČ materiál dá na 
informačné tabule. 

 Prizvaná pani Doležajová požiadala VMČ o preverenie možnosti občanov o pripojení 
na kanalizáciu a nahlásenie o vypúšťaní žumpy občanov. Predseda výboru preverí na 
odbore ŽP a v ZVS a.s. Nitra. 

 Členka výboru pani Čurgaliová požiadala o vyzvanie majiteľa budovy (VÚC) aby 
udržiaval pozemok priľahlý pozemok pred bývalým internátom Elitex.  

 Skupina obyvateľov z Horných Krškán oslovila VMČ mailom v ktorom žiadajú 
o preverenie možnosti dať do užívania objekt bývalej ZŠ  na ul. Pod Katrušou  
obyvateľom za účelom stretávania sa občanov, kultúrneho vyžitia a športových aktivít. 
Športovci ktorí chodia rekreačne športovať na multifunkčné ihrisko v Horných 
Krškanoch nemajú vhodné zázemie napr. šatne a v prípade zlého počasia by budova 
mohla slúžiť aj na menšie športové, kultúrne aktivity poprípade na spoločenské 
stretnutia obyvateľov. 

 Predseda spomenul najbližšiu aktivitu spoluorganizovanú VMČ a OZ Krškany 2020,  
2.4.2022 Jarná brigáda na Deň Zeme, dnes už tradičná aktivita na ktorú pozývame 
všetkých. 

  
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 25.4.2022 
  
K bodu 5) Záver 
Na záver predseda poďakoval členom výboru za aktívnu účasť a rokovanie ukončil. 
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Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.1 zo dňa 14.3.2022  
požiadavky na odborné útvary: 
 

Odbor majetku: 
1) VMČ žiada vyzvať majiteľa budovy v parku (VÚC) aby urgentne zabezpečil údržbu  

drevín a vyčistenie pozemku od komunálneho odpadu a odumretej bio hmoty ktorá tu 
vytvára prales 
VMČ žiada stanovisko k možnosti využitia objektu bývalá ZŠ Horné Krškany pre 
potreby obyvateľov mestskej časti (či je budova voľná, alebo je tu nejaký nájomca atď.) 

 

Stredisko mestských služieb: 
1) VMČ žiada zabezpečiť opravu výtlkov – urgentne veľký výtlk na autobusovej zastávke 

vedľa potravín v ul. Na priehon.   
2) VMČ žiada zabezpečiť  vyčistenie kanálových  vpustí. 
3) VMČ žiada  zabezpečiť vyčistenie a úpravu pozemkov na cintorínoch v Krškanoch. 
4) VMČ žiada zabezpečiť pravidelné čistenie MK Roľnícka, okolie školy a Krškanská od 

komunálneho odpadu 
5) VMČ žiada zabezpečiť pozametanie všetkých MK v Krškanoch vrátane slepých ulíc 

v Krškanoch menším mechanizmom. Obyvatelia tvrdia že veľký mechanizmus zametá 
iba jednu stranu nakoľko sa na konci ulice nevie otočiť a z ulice musí vycúvať. 

6) VMČ žiada zabezpečiť vyčistenie pozemku vedľa spoločnosti Mediderma od 
obschnutej buriny a odpadkov + opraviť kanálové vpuste na tomto pozemku a zaradenie 
do pravidelnej údržby.  

 

Službyt: 
1) VMČ žiada zabezpečiť úpravu pozemku na nádvorí Kultúrneho domu po kopaní 

kanalizácie 
2) VMČ žiada zabezpečiť opravu poškodení na fasáde Kultúrneho Domu 
3) VMČ žiada zabezpečiť opravu – výmenu oplotenia na objekte futbalový štadión 

Biovetská 
 

Odbor životného prostredia: 
1) VMČ žiada zabezpečiť na Jarnú brigádu potrebné materiálno technické vybavenie  
2) VMČ opakovane žiada predložiť informatívnu mapu so zakreslenými pozemkami ktoré 

sú zaradené na údržbu verejnej zelene  dodávateľom služby. 
3) VMČ žiada preveriť aktivity vo dvore na Novozámockej ul. č.d.    spoločnosť 

RADOSTAV – povolenie na odstránenie ornice a zavozenie stavebnou suťou 
4) VMČ žiada preveriť legitímnosť podnikania so spracovaním odpadov v zastavanej 

lokalite na Dvorčanskej 74 (76) bývalý KOVOPLAST spoločnosť EKOL? Vyzvať 
majiteľa na okamžité vyčistenie okolia od neporiadku ktorý spôsobuje na verejnom 
priestranstve jeho činnosťou. 

5) VMČ žiada o vyjadrenie ku povinnosti pripojiť nehnuteľnosti na dostupnú verejnú 
kanalizáciu a ako postupovať v prípadoch nelegálneho prečerpávania žumpy do 
verejnej kanalizácie 

 

Útvar hlavného architekta: 
1) VMČ žiada predložiť informatívnu správu v akom stave je nový Územný plán lokality 

Krškany, ktoré požiadavky sú zapracované v tvorbe ÚP, ktoré sú zamietnuté atď.  
2) VMČ žiada pravidelne predkladať informáciu o zámeroch na budovanie stavieb v MČ 

Krškany, ku ktorým sa ÚHA vyjadroval  
 

V Nitre dňa 14.3.2022 
 

                                                                                             Ing. Miroslav Gut 
                                                                                             Predseda VMČ č. 1 
Zapísala: 
Mária Cok Steinemannová 
sekretárka VMČ č. 1 


