
Výbor v mestskej časti č. : 3 

Predseda výboru: MVDr. Róbert Rathouský 

Sekretárka výboru: Anna Dírešová  

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 3 ČERMÁŇ, ktoré sa konalo online dňa 29.04.2020 s 

týmto programom: 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov 

3. Diskusia – rôzne 

 

1/ Otvorenie 
Zasadnutie VMČ  otvoril predseda  Výboru mestskej časti č.3 Čermáň MVDr. Róbert 

Rathouský a privítal členov VMČ a p.primátora M.Hattasa 

 

2/ Petícia občanov bývajúcich v lokalite Borina a ktorí vyjadrujú obavy z následkov realizácie 

projektu Revitalizácie mestského lesa Borina 

 

3/ Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena – SPP- distribúcia a.s. Bratislava-

rekonštrukcia plynovodov Nitra - Čermáň 

4/ Žiadosť o stanovisko ku schvaľovaniu zámeru nakladať s vecou a spôsobu nakladania – 

Službyt Nitra s.r.o.  

5/Jozef Gergel  – sťažnosť na suseda Františka Látečku - odpoveď 

 

6/ Odbor komunálnych činností a ŽP – vyčistenie cyklotrasy na Borine -odpoveď  

7/ Odbor komunálnych činností a ŽP – žiadosť p.Svýbu o osadenie trvalého dopravného 

zariadenia – zábradlia – MK Dolnočermanská - odpoveď 

8/Odbor komunálnych činností a ŽP - Gašparík Anton a obyvatelia Cabajskej ul. – žiadosť 

o vyčistenie rigolov, opravu chodníkov,  opravu príjazdovej cesty pred rod.domami - 

odpoveď 

9/ Odbor komunálnych činností a ŽP – Žiadosť p.Pálenčíka o úpravu priestorov parku na ul. 

Hlboká  27 – 37 -   odpoveď 

10/Odbor komunálnych činností a ŽP - Henrich Ondrušek – žiadosť o umiestnenie 

kontajnerov na papier a plasty na Železničiarsku ul. – odpoveď 

11/Oprava MK ul.Hlboká od križovatky s ul. Dolnočermanská po ul. Potravinárska -  žiadosť 

VMČ č.3 o vyznačenie stredovej deliacej čiary 

 

 

Rôzne 

 

 

K bodu 2/ Petícia občanov bývajúcich v lokalite Borina a ktorí vyjadrujú obavy z následkov 

realizácie projektu Revitalizácie mestského lesa Borina 

 VMČ bola doručená petícia občanov,v ktorej vyjadrili obavy z následkov realizácie projektu 

Revitalizácie mestského lesa Borina, na základe toho sme požiadali o stanovisko p. primátora 

Hattasa.P.primátor vo svojom príspevku objasnil genézu celého projektu, popísal situáciu 

s umiestnením jednotlivých prvkov, ktoré sú predmetom projektu a odpovedal na otázky členov 

VMČ.Z diskusie vyplynula požiadavka na zorganizovanie stretnutia zástupcov občanov za 

petíciu, zástupcov mesta,projektanta a zástupcov VMČ. 



K bodu 3/ Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena – SPP- distribúcia a.s. Bratislava-

rekonštrukcia plynovodov Nitra - Čermáň 

 VMČ prerokoval žiadosť a súhlasí so zriadením vecného bremena pre SPP – distribúcia, 

a.s. Bratislava 
K bodu 4/Žiadosť o stanovisko ku schvaľovaniu zámeru nakladať s vecou a spôsobu 

nakladania – Službyt Nitra s.r.o.  

VMČ prerokoval žiadosť spoločnosti Službyt s.r.o.o stanovisko ku schvaľovaniu zámeru 

nakladať s vecou a spôsobu nakladania podla priložených príloh a vyjadril súhlas 

s predloženým návrhom na zámer nakladania s vecami v majetku Mesta Nitry zverenými na 

výkon správy majetku Komisionárskou zmluvou č.j. 75/2020/OM 

 

K bodu 5/ Jozef Gergel  – sťažnosť na suseda Františka Látečku - odpoveď 

MsÚ - Odbor stavebného poriadku – z obsahu podania vyplýva, že ide o podnet na vykonanie  

štátneho stavebného dohladu, vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú Vládou SR nie je 

možné predmetnú obhliadku miesta stavby uskutočniť   

K bodu 6/ Odbor komunálnych činností a ŽP – vyčistenie cyklotrasy na Borine -odpoveď  

SMS nemôže zabezpečiť vyčistenie cyklotrasy na Borine z dôvodu, že doteraz nebola 

skolaudovaná 

 

 

 

K bodu 7 Odbor komunálnych činností a ŽP – žiadosť p.Svýbu o osadenie trvalého 

dopravného zariadenia – zábradlia – MK Dolnočermanská - odpoveď 

Stanovisko KDI – KDI Nitra po vykonaní tvaromiestnej obhliadky nesúhlasí s osadením 

dopravného zariadenia – zábradlia na uvedenom úseku, pretože bola posúdená ako 

neopodstatnená 

  

K bodu 8/  Odbor komunálnych činností a ŽP - Gašparík Anton a obyvatelia Cabajskej ul. – 

žiadosť o vyčistenie rigolov, opravu chodníkov,  opravu príjazdovej cesty pred rod.domami - 

odpoveď 

Predmetné rigoly sú neoddeliteľnou súčasťou cesty II.tr. Cabajská a slúžia na odvádzanie 

daždových vôd, správcom predmetných rigolov je Regionálna správa a údržba ciest a.s. 

NITRA. 

Žiadosť o opravu príjazdových ciest – príjazdové cesty slúžia výlučne k vstupu k súkromným 

majetkom, tzn.náklady na opravy a údržbu znáša vlatník predmetného súkromného majetku 

Žiadosť o opravu chodníkov – predmetné chodníky sú po dobe životnosti a vyžadujú celkovú 

rekonštrukciu, VMČ požiada o zaradenie do investičných akcií Mesta Nitra 

 K bodu 9/ Odbor Odbor komunálnych činností a ŽP – Žiadosť p.Pálenčíka o úpravu 

priestorov parku na ul. Hlboká  27 – 37 -   odpoveď 

Na základe žiadosti p.Pálenčíka sa konala tvaromiestna obhliadka za jeho osobnej účasti,po 

ktorej možno konštatovať, že sa jedná o kompletnú revitalizáciu verejného priestranstva na ul. 

Hlboká, týkajúca sa návrhu parkoviska, riešenie oddychovej plochy spolu s chodníkom, s 

prvkami drobnej architektúry, obnova detského ihriska a sadových úprav. 

Na základe uvedeného je potrebné zaobstarať PD revitalizácie verejného priestranstva na ul. 

Hlboká, podľa ktorej by sa postupne na etapy začala revitalizácia verejného priestranstva. 

K bodu 10/ Odbor komunálnych činností a ŽP - Henrich Ondrušek – žiadosť o umiestnenie 

kontajnerov na papier a plasty na Železničiarsku ul. – odpoveď  

Podľa platného VZN o odpadoch 2/2016 sa v IBV/rodinné domy/odpady z papiera a plastov 

triedia do vriec, ktoré sú pravidelne min.1x mesačne odvážané. Z tohto dôvodu je žiadosť 

p.Ondruseka neopodstatnená a zamieta sa.    



K bodu 11/ Oprava MK ul.Hlboká od križovatky s ul. Dolnočermanská po ul. Potravinárska -  

žiadosť VMČ č.3 o vyznačenie stredovej deliacej čiary 

Zástupcovia VMČ č.3 na základe tvaromiestnej obhliadky rekonštruovanej MK Hlboká pred 

jej odovzdaním konštatovali, že na dokončenej komunikácii nie je vyznačená stredová deliaca 

čiara/nebola súčasťou zákazky/ a z toho dôvodu žiadame SMS Nitra o zabezpečenie jej 

vyznačenia 

 

 

Pripomienky, podnety a požiadavky výboru: 

 

Hlasovanie:/ za – 9, proti – 0, zdržal – 0 

 

Zasadnutia sa zúčastnilo 9 členov VMČ /priložená je prezenčná listina / 

 

V Nitre dňa: 12.05.2020 

                                                                                     

                                                                                MVDr. Róbert Rathouský, v. r. 

                          Predseda VMČ č.3 

Zapísal:   MVDr.Róbert Rathouský                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


