
Výbor v mestskej časti č. : 3 
Predseda výboru: Jozef Slíž 
Sekretárka výboru: Anna Dírešová  

 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 3 ČERMÁŇ, ktoré sa konalo dňa 11.6.2018 s týmto 
programom: 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov 
4. Diskusia – rôzne 
 
 1/ Otvorenie 
Zasadnutie VMČ  otvoril predseda  Výboru mestskej časti č.3 Čermáň  p. Jozef Slíž a privítal 
prítomných členov. 
2/ Zasadnutia sa zúčastnil p.Roman Weidling, Nitra a oboznámil prítomných členov VMČ so 
situáciou na ul.Čulenova, je vo veľmi zlom technickom stave, je tam prepadnutá 
komunikácia. Ďalej požaduje  v mieste pred  križovatkou  Hlboká – Potravinárska umiestniť 
dopravnú značku zákaz státia , nakoľko tam parkujú autá a je tam zlý rozhľad. Predseda VMČ 
p.Jozef Slíž informoval, že  tento rok sa pripravuje  vyhotoviť súvislá oprava miestnej 
komunikácie ul.Čulenova. 
3/ OOddbboorr    mmaajjeettkkuu  MMssÚÚ  NNiittrraa  ––   žiadosť Mgr. Soni Kisovej, Nitra, týkajúca sa odkúpenia 
pozemku v kat.úz. Nitra parc.č. ,reg.,,C“ KN 4911/6 o výmere 26 m2, ktorá bola odčlenená 
geometrickým plánom č.50940741-12/2017 z parc.reg.E KN č.4577/1 – orná pôda o výmere 
6829 m2 vo vlastníctve mesta . 
    Útvar hlavného architekta MsÚ k žiadosti Mgr.Soni Kisovej, Nitra   vydáva z územného 
hľadiska  nasledovné vyjadrenie 
          Podľa územného plánu  mesta Nitry/ÚPN/ schváleným Mestským zastupiteľstvom 
v Nitre, uznesením č.169/03 –  MZ zo dňa 22.5.2003v znení neskorších zmien a doplnkov  
a Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Nitry č.3/2003 zo dňa   22.5.2003, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry a  v znení neskorších dodatkov 
predmetný pozemok  sa  nachádza  v lokalite funkčne určenej na bývanie. 
     Na predmetnom pozemku  ktorý chce žiadateľka odkúpiť sa nachádzajú verejné rozvody  
inžinierskych  sietí.  (vodovod,plyn,elektr.vedenie) viď.príloha. Odpredajom tejto časti 
pozemku by bol znemožnený aj prístup  na pozemky  parc.č.4833/2 a 4833/1. 
  Z  uvedeného dôvodu nesúhlasíme s  odpredajom predmetnej parcely.   
4/ OOddbboorr  kkoommuunnáállnnyycchh  ččiinnnnoossttíí  aa  ŽŽPP  ––  pprreeddlloožžeenniiee  nnáávvrrhhuu  zzjjeeddnnoossmmeerrnneenniiaa    uull..ČČeerrvveeňňoovvaa  vv  
mmeessttsskkeejj  ččaassttii  ČČeerrmmááňň.. 

 
 Rôzne 
  
 
K bodu 3/ Žiaddoossťť  Mgr. Soni Kisovej, Nitra, týkajúca sa odkúpenia pozemku v kat.úz. Nitra 
parc.č. ,reg.,,C“ KN 4911/6 o výmere 26 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom 
č.50940741-12/2017 z parc.reg.E KN č.4577/1 – orná pôda o výmere 6829 m2 vo vlastníctve 
mesta. 
VMČ pprreerrookkoovvaall  žžiiaaddoossťť  aa  ssttoottoožžňňuujjee  ssaa  ss  vvyyjjaaddrreenníímm  Útvar hlavného architekta. 
K bodu 4/   OOddbboorr  kkoommuunnáállnnyycchh  ččiinnnnoossttíí  aa  ŽŽPP  ––    pprreeddlloožžeenniiee  nnáávvrrhhuu  zzjjeeddnnoossmmeerrnneenniiaa    
uull..ČČeerrvveeňňoovvaa  vv  mmeessttsskkeejj  ččaassttii  ČČeerrmmááňň..  

 



 

 

VMČ č.3 pprreerrookkoovvaall  nnáávvrrhh  zzjjeeddnnoossmmeerrnneenniiaa    uull..ČČeerrvveeňňoovvaa  aa  ppoožžaadduujjee  aabbyy    ppaarrkkoovvaaccíí  pprruuhh  
bbooll  uummiieessttnneennýý  ppoo  pprraavveejj  ssttrraannee  kkoommuunniikkáácciiee  vv  ssmmeerree  zzjjeeddnnoossmmeerrnneenniiaa..   

 
  
Pripomienky, podnety a požiadavky výboru: 
  
1/ VMČ č.3 žiada –    OOddbboorr  kkoommuunnáállnnyycchh  ččiinnnnoossttíí  aa  ŽŽPP  nnaa  uull..  HHllbbookkáá   v úseku  od 
trafostanice po  križovatku  Hlboká – Potravinárska u. umiestniť dopravnú značku zákaz státia 
, nakoľko tam parkujú vozidlá  a je tam veľmi zlý rozhľad.  
 2/ VMČ č.3 žiada – OOddbboorr  kkoommuunnáállnnyycchh  ččiinnnnoossttíí  aa  ŽŽPP    vvyyččiissttiiťť  ppoozzeemmookk  nnaa  uull..  
HHoorrnnooččeerrmmáánnsskkaa  čč..55,,  nnaakkooľľkkoo  jjee  ttaamm  nneeppoorriiaaddookk..     
 
Hlasovanie:/ za – 6, proti – 0, zdržal – 0 
 
Zasadnutia sa zúčastnilo 6 členov VMČ /priložená je prezenčná listina s vlastnoručnými 
podpismi/. 
 
 
Najbližšie zasadnutie VMČ Čermáň sa uskutoční 25.7. 2018 v budove ČFK na Golianovej 
ul.70 v Nitre. 
 
 
 
V Nitre dňa: 14.6.2018 
 
                                                                                               Jozef Slíž , v. r. 
                                  predseda VMČ č. 3 
sekretárka výboru:         
Anna Dírešová                                         
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


