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Výbor mestskej časti č. 3 

Predseda výboru: MVDr. Róbert Rathouský 

Sekretár 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 19.08.2020 s týmto 

programom: 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Odpovede na pripomienky 

3. Prerokovanie materiálov a podnetov od občanov 

4. Prerokovanie materiálov a podnetov od členov VMČ 

5. Diskusia – rôzne 

 

 

 

1.  Otvorenie 
 

Zasadnutie VMČ č. 3 - Čermáň otvoril predseda MVDr. Róbert Rathouský a privítal členov  

VMČ. 

 

 

2.  Odpovede na pripomienky 

 

2.  1) OŽP – odpoveď na žiadosť p. Ferancovej o odstránenie porastu náletových burín a kríkov 

popri ceste na Južnej ulici v priestore medzi plotom ZSS Nitrava. 

VMČ berie odpoveď na vedomie. 

 

2. 2) OŽP – odpoveď na žiadosť občana o vyčistenie chodníka a odstránenie porastu náletových 

burín od križovatky ulíc Kostolná a Čulákova smerom k MŠ. VMČ berie odpoveď na vedomie 

a opätovne žiada v čo najkratšom čase o vyčistenie chodníka, ktorý vedie ku kostolu. VMČ 

žiada OŽP, aby cestou MsP boli vyzvaní majitelia priľahlých pozemkov a chodníka                       

na Kostolnej ulici, aby orezali prerastajúce konáre zasahujúce nad chodník. 

 

2. 3) OŽP – odpoveď na žiadosť p. Pécsyho o vybudovanie kanalizačného radu na Urbánkovej 

ulici č. 8. 

VMČ berie odpoveď na vedomie. 

 

2. 4) ÚHA – odpoveď na žiadosť občana o vybudovanie výbehu pre psov v lokalite Južná ulica 

č. 33 – 37. 

VMČ berie odpoveď na vedomie. 
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2. 5) OŽP – odpoveď na žiadosť p. Petrášovej o opravu kanalizačných poklopov a potrubia na 

Hlbokej ulici 85 a 71 – 73. 

VMČ berie odpoveď na vedomie. 

 

2. 6) SMS - odpoveď na žiadosť občana o opravu schodiska a chodníka na Hlbokej ulici 71– 

73. VMČ napriek odpovedi trvá na lokálnej oprave schodov, aby sa predišlo úrazom 

obyvateľov. 

 

2. 7) OŽP prostredníctvom Regionálnej správy a údržby ciest Nitra – odpoveď na žiadosť 

občana ohľadne prepadnutej cesty I. triedy 1/64 na Cabajskej komunikácií pred výjazdom 

z Tehelnej komunikácie oproti rodinným domom.  

VMČ berie odpoveď na vedomie. 

 

  

3.  Prerokovanie materiálov a podnetov od občanov 

 

3.1) Podnet od p. Stopku ohľadne osadenia zrkadla na rozhraní ulíc Dolnočermánska – Ľudmily 

Podjavorinskej, kde je obmedzený výhľad vľavo. 

VMČ podnet prerokoval a žiada OD, aby návrh zvážil a odstúpil ho na posúdenie KDI. 

VMČ odporúča žiadosti vyhovieť.  

 

3. 2) Podnet od p. Magdalény Hunákovej, Hornočermánska ulica 51, ohľadne pokosenia 

priľahlých parciel. VMČ podnet prerokoval a vyriešil k spokojnosti. 

 

3. 3) Podnet od p. Michala Svýbu, Hlboká ulica 73, ohľadne odstránenia čiernej skládky. VMČ 

podnet prerokoval a čierna skládka je toho času odstránená. 

 

3. 4) Podnet od p. Rastislava Lehockého, Hlboká 63, ohľadne opravy chodníka a schodov za 

BD Hlboká 63 – 65. 

VMČ podnet prerokoval, stotožňuje sa s vyhodnotenou situáciou v danej lokalite a žiada 

OŽP o opravu chodníka a schodov na Hlbokej ulici 63 - 65. 

 

3. 5) Podnet od p. Rastislava Lehockého, Hlboká 63, ohľadne vyčistenia okolia kontajnerového 

stojiska na Hlbokej ulici pred vchodom č. 63 a umiestnenie nových podzemných zberných 

nádob.  

VMČ podnet prerokoval a žiada SMS o vyčistenie okolia kontajnerového stojiska               

na Hlbokej ulici pred vchodom č. 63 a umiestnenie nových podzemných zberných nádob. 

 

3. 6) Podnet od občana ohľadne ostrihania orgovánu presahujúceho do chodníka na križovatke 

ulíc Kostolná a J. Mrvu.  

VMČ podnet prerokoval a žiada OŽP o ostrihanie orgovánu presahujúceho do chodníka 

na križovatke ulíc Kostolná a J. Mrvu. 

 

3. 7) Podnet od p. Kmeťovej ohľadne odstránenia panelov na Čermánskom námestí, ktoré sú 

pozostatkom výstavby panelového domu. Pozemok je oficiálne vedený ako trávnatá plocha, 

ktorá je vo vlastníctve mesta. V piatok 21.08.2020 sa uskutoční stretnutie odboru majetku, 

ÚHA a odboru stavebného poriadku, kde sa podnet prejedná. 
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4. Prerokovanie materiálov a podnetov od členov VMČ 

 

 

4. 1) Podnet od člena VMČ ohľadne opravy poškodených častí chodníka v areáli Cabajského 

cintorína.  

VMČ podnet prerokoval a žiada SMS o opravu poškodených častí chodníka v areáli 

Cabajského cintorína. 

 

4. 2) Podnet od člena VMČ ohľadne riešenia situácie spojenej s rekonštrukciou lávky nad 

železnicou a priľahlých pozemkov.  

VMČ podnet prerokoval a pozýva p. Krausa Borisa      na nasledujúce stretnutie, ktoré sa 

bude konať dňa 23.09.2020 za účelom prejednania situácie spojenej s rekonštrukciou 

lávky nad železnicou a priľahlých pozemkov. 

 

 

 

5. Diskusia – rôzne 

 

5. 1) VMČ diskutoval o návrhoch do rozpočtu mesta Nitry – kapitola OVaR. VMČ sa uzniesol 

na nasledujúcich návrhoch: 

- súvislá oprava ½ cesty Hanulova a Hlboká ulica  

- súvislá oprava Čulákovej ulice od križovatky M. S. Trnavského 

- zníženie energetickej náročnosti (zateplenie) ZŠ Cabajská 

- zníženie energetickej náročnosti (zateplenie) MŠ Golianova 

- vybudovanie verejného osvetlenia na párovskom cintoríne 

- dobudovanie verejného osvetlenia od SOŠS po výjazd na Cabajskú ulicu 

 

 

5. 2) VMČ berie na vedomie informáciu od Službyt Nitra, s. r. o. o výbere nájomcu v Mestskej 

športovej hale, Dolnočermánska 105. 

 

 

5. 3) VMČ berie na vedomie informáciu z OD ohľadne určenia trvalého a dočasného 

dopravného značenia – Zmena organizácie cestnej premávky, zmena smeru zjednosmernenia  

časti MK Hornočermánska v úseku Kostolná – Hany Meličkovej. 

 

 

5. 4) VMČ berie na vedomie informáciu z OM ohľadne žiadosti o zabezpečenie nových prvkov 

detského ihriska v lokalite Čermáň – BD Martinák. 

 

 

5. 5) VMČ berie na vedomie informáciu z OVaR ohľadne podnetu p. Viliama Civáňa - 

vybudovanie bezpečného priechodu pre chodcov na Cabajskej ulici. 

 

 

5. 6) P. predseda informoval VMČ ohľadne stretnutia k Borine, ktoré sa uskutoční 27.08.2020 

o 15:00 za účasti p. Z. Balka. 
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Hlasovanie:/ za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

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

 

 

 

 

V Nitre dňa: 27.08.2020 

                                                                                     

                 

 

 

 

                                                                         MVDr. Róbert Rathouský, v. r. 

                            predseda VMČ č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Anetta Ondiková                        

                sekretárka VMČ č. 3 

 

 

 

 


