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Výbor v mestskej časti č. 3 

Predseda výboru: MVDr. Róbert Rathouský 

Sekretárka výboru: Ing. Anetta Ondiková  

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 3 ČERMÁŇ, ktoré sa konalo dňa 20.05.2020 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. 

 

2/ Informácie k cyklotrase Borina 

 

3/ Žiadosť p. Pécsyho o odvod dažďovej vody z pozemku 

 

4/ Petícia občanov – Borina z 12.05.2020 

 

5/ Petícia občanov k Hornočermánskej ulici 

 

6/ Žiadosť p. Palenčíka proti odstráneniu kovových hojdačiek a detských preliezok                

na Hlbokej ulici 

 

7/ Žiadosť p. Svýbu – neuvedenie cestnej komunikácie Hornočermánska po rozkopávke        

do pôvodného stavu 

 

8/ Podnet od p. Weidlinga - prepad na križovatke ulíc Čulenova, Elektrárenská, parkovací pás 

na Čulenovej ulici 

 

9/ Podnet od p. Petrášovej  - oprava kanalizačných poklopov a potrubia na Hlbokej ulici 

 

10/ Podnet od občanov - zmena parkovania na Hlbokej 

 

11/ Podnet od občanov - priechod pre chodcov na Cabajskej ulici 

 

12/ Podnet od občanov - oprava prepadnutej cesty na Cabajskej komunikácií pred výjazdom 

z Tehelnej oproti rodinným domom 

 

13/ Podnet od občanov – osadenie molokov na Hlbokej ulici 
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14/ Podnet od občanov - priechod pre chodcov na Hanulovej a Železničiarskej ulici  

 

15/ Podnet od občanov - osadenie zrkadla na križovatke ulíc Červeňova, Železničiarska, 

Hanulova 

 

16/ Podnet od občanov - výbeh (cvičisko) pre psov – Južná ulica 

 

17/ Podnet od občanov - pokosenie trávnatej plochy na Hlbokej ulici v okolí 

novovybudovanej telocvične 

 

18/ Podnet od občanov – oprava schodiska a chodníka na Hlbokej ulici 71 – 73.  

 

 

Rôzne 

 

K bodu 2/ P. predseda  privítal Ing. Jančeka. P. Janček informoval VMČ o cyklotrase Borina, 

ktorá je v štádiu pred kolaudáciou. Najväčší problém je dopravné značenie a súhlas KDI. 

Dopravné značenie, ktoré bolo pôvodne projektantom navrhnuté, nebolo KDI odsúhlasené. 

Dohodli sa na zmene projektu dopravného značenia. Boli tam ešte dve podmienky – vrátenie 

obrubníka na Staničnej ulici do pôvodného stavu, rozšírenie chodníka na Inoveckej ulici, aby 

spĺňal normy. Týmto podmienili vydanie súhlasu. Nedalo sa to realizovať do marca, kedy končí 

zimná uzávera. Obrubník sa na Staničnej ulici minulý týždeň menil. Na Inoveckej ulici sa to 

asi ešte nerobilo. Od 26. apríla začalo kolaudačné konanie. Keď sa trvalé dopravné značenie 

opraví podľa nového projektu, ktorý v decembri KDI schválilo, mohla by byť cyklotrasa 

skolaudovaná. Problém bol dopravné značenie, ktorý sa podarilo vyriešiť a je to už len otázka 

času, kedy sa to podarí oficiálne skolaudovať. P. predseda sa pýtal na chodník                                    

na Železničiarskej popred ZŠ Cabajská, kde je len betónová časť. P. Janček informoval, že to 

bolo zaslané na KDI na vyjadrenie. Nevedeli sa k tomu vyjadriť, nakoľko nebola k žiadosti 

priložená príloha. Jedná sa o rozšírenie oblúka. Nové značenie musí byť v zmysle novej 

vyhlášky. Dopravné značenie, ktoré tam teraz je, sa musí nahradiť novým. P. Janček ďalej 

informoval o budovaní cyklolávky. 

 

 

K bodu 3/ Žiadosť p. Pécsyho o odvod dažďovej vody z pozemku. Na zasadnutí VMČ sa            

p. Pécsy zúčastnil osobne. V žiadosti uvádza, že Urbánkova ulica č. 8 nemá pred jeho 

pozemkom vybudovaný kanalizačný rad, ani odvodňovací rigol a tým na jeho pozemok steká 

dažďová voda. VMČ žiadosť prerokoval a posúva ju na Odbor investičnej výstavby a 

rozvoja, na Odbor stavebného poriadku a na OKČ a ŽP. 

 

 

K bodu 4/ Petícia občanov – Borina z 12.05.2020. VMČ sa na svojom rokovaní opätovne 

zaoberal petíciou. Zhodol sa na tom, že Borina potrebuje revitalizáciu a že sa k petícií treba 

vrátiť za účasti architekta p. Zoltána Balka. 

 

 

K bodu 5/ Petícia občanov k Hornočermánskej ulici. VMČ v minulosti už túto petíciu riešil, 

kde prišiel aj zástupca občanov, ktorý nesúhlasil s riešením, ktoré je jediné schválené KDI.      

Na tomto základe VMČ spracoval inú verziu. Trasovanie bolo navrhnuté ako kompromis, ale 

neprešlo na dopravnom inšpektoráte. Občania chceli urobiť blokáciu tejto ulice. Príloha petície 

je projekt firmy Lemus, ktorý mal ísť na dopravný inšpektorát. Z nejakého dôvodu sa tam 

oficiálne nedostal. VMČ sa s petíciou občanov stotožnil a odstupuje ju na OKČ a ŽP. VMČ 

následne v zmysle platnej legislatívy zabezpečí realizáciu v zmysle platného projektu. 
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K bodu 6/ Žiadosť p. Palenčíka proti odstráneniu kovových hojdačiek a detských preliezok                

na Hlbokej ulici. Žiadateľ navrhuje zrevitalizovať hornú terasu, doplniť vypadnuté a vypílené  

stromy, urobiť chodník pre chodcov medzi stromami súbežne s cestou, doplniť lavičky, 

zachovať strednú terasu a vybaviť ju novými drevenými hojdačkami, pieskoviskom, kĺzačkou 

a preliezkami. Spodnú terasu navrhuje prispôsobiť a vytvoriť parkovacie miesta pre cca 12 – 

15 áut. Pre psíčkarov navrhuje využiť mestský pozemok pod zástavkou MHD pri Tehelnej ulici. 

VMČ žiadosť prerokoval a žiada OKČ a ŽP o vypracovanie štúdie na komplexné riešenie 

revitalizácie priestranstva na Hlbokej ulici 27 - 37. 

 

 

K bodu 7/ Žiadosť p. Svýbu – neuvedenie cestnej komunikácie Hornočermánska                           

po rozkopávke do pôvodného stavu. Žiadateľ žiada uviesť cestnú komunikáciu                                 

na Hornočermánskej ulici v priestore križovatky s nespevnenou časťou tejto ulice (pri RD 

s popisným č. 51) do pôvodného stavu. Jednalo sa o havarijný stav. Bol tam zásah vodárenskej 

spoločnosti, ktorá až do odovzdania predmetného miesta rozkopávky zodpovedá za stav, ktorý 

tam teraz je. VMČ žiadosť prerokoval a žiada SMsS o písomné vyjadrenie. 

 

 

K bodu 8/ Podnet od občana p. Weidlinga – prepad na križovatke ulíc Čulenova, Elektrárenská 

a parkovací pás na Čulenovej ulici. VMČ podnet prerokoval a žiada SMsS o odstránenie 

závady. VMČ podnet ohľadne vyznačenia parkovacieho pásu na Čulenovej ulici 

prerokoval a odstupuje ho OKČ a ŽP, aby sa vyjadril k možnému parkovaniu                       

na Čulenovej ulici.  

 

 

K bodu 9/ Podnet od občana p. Petrášovej - oprava kanalizačných poklopov a potrubia na 

Hlbokej ulici. VMČ podnet prerokoval a žiada o opravu kanalizačných poklopov 

a potrubia na Hlbokej ulici 85 a 71 – 73. VMČ žiada OKČ a ŽP o postúpenie žiadosti ZsVs 

o zabezpečenie uvedenej opravy. 

 

 

K bodu 10/ Zmena parkovania na Hlbokej a stavebné úpravy na okružnej križovatke 

Dolnočermánska – Golianova. Momentálne nie sú doriešené veci so sieťarmi. Sieťari nedali 

podklady k úprave križovatky. Ak bude toto doriešené, VMČ požiada o vypracovanie 

projektovej dokumentácie. 

 

 

K bodu 11/ Priechod pre chodcov na Cabajskej ulici – je tam navrhnuté komplexné riešenie 

s chodníkmi, s dobudovaním zastávky a priechodu pre chodcov.  

 

 

K bodu 12/ Podnet od občanov – oprava prepadnutej cesty I. triedy 1/64 na Cabajskej 

komunikácií pred výjazdom z Tehelnej komunikácie oproti rodinným domom. VMČ podnet 

prerokoval a žiada OKČ a ŽP o postúpenie podnetu na Regionálnu správu ciest Nitra 

o zabezpečenie uvedenej opravy. 

  

 

K bodu 13/ Podnet od občanov – osadenie molokov na Hlbokej ulici. VMČ ma preskúmať, 

aké sú možnosti osadenia (z boku, alebo spredu) – vybaví p. Slíž.  
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K bodu 14/ Podnet od občanov - priechod pre chodcov na Hanulovej a Železničiarskej ulici. 

Občania žiadajú o zníženie rýchlosti a posúdenie možnosti osadenia retardérov. VMČ podnet 

prerokoval a požiadavku odstupuje OKČ a ŽP. 

 

 

K bodu 15/ Podnet od občanov - osadenie zrkadla na križovatke ulíc Červeňova, 

Železničiarska, Hanulova. VMČ podnet prerokoval a žiada OKČ a ŽP o postúpenie 

žiadosti na KDI a osadenie zrkadla. 

 

 

K bodu 16/ Podnet od občanov - výbeh (cvičisko) pre psov na Južnej ulici 33 – 37. VMČ 

podnet prerokoval a žiada Odbor investičnej výstavby a rozvoja o rozpočet a PD. 

 

 

K bodu 17/ Podnet od občanov – pokosenie trávnatej plochy na Hlbokej ulici v okolí 

novovybudovanej telocvične. VMČ podnet prerokoval a žiada OKČ a ŽP o zabezpečenie 

pokosenia. 

 

 

K bodu 18/ Podnet od občanov – oprava schodiska a chodníka na Hlbokej ulici 71 – 73. 

VMČ podnet prerokoval a žiada SMsS o zabezpečenie uvedenej opravy. 

 

 

 

 

 

Pripomienky, podnety a požiadavky výboru: 

 

Hlasovanie:/ za – 8, proti – 0, zdržal – 0 

 

Zasadnutia sa zúčastnilo 8 členov VMČ /priložená je prezenčná listina / 

 

 

 

 

V Nitre dňa: 25.05.2020 

                                                                                     

                 

 

                                                                      MVDr. Róbert Rathouský, v. r. 

                            predseda VMČ č. 3 

 

 

 

Zapísal: Ing. Anetta Ondiková                        

 

 


