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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 elektronicky dňa 20.01.2021 
o 16:00 h 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 (elektronicky) predseda MVDr. Róbert Rathouský 
a privítal členov VMČ. 
 
 
 
2.  Odpovede na pripomienky 
 
 
2.  1) ZsVS – odpoveď na žiadosť ohľadne dvoch pripomienok - odstránenie neznesiteľného 
zápachu z kanalizácie na Hornočermánskej ulici v úseku od križovatky s Kostolnou ulicou 
po Golianovu a prečistenie daného úseku; opravu, resp. výmenu kanalizačného poklopu, ktorý 
sa nachádza oproti vchodu do ZŠ Cabajská.  
Pracovníci ZsVS a. s., OZ Nitra vykonali tvaromiestnu obhliadku na Hornočermánskej ulici 
a následne vykonali prečistenie kanalizácie. Kanalizačný poklop, ktorý sa nachádza oproti 
vchodu do ZŠ Cabajská na Železničiarskej ulici nie je v majetku, ani v prevádzke ZsVS. 
VMČ prvú odpoveď berie na vedomie, s druhou odpoveďou nesúhlasí (3.3/11/2020, 
4.1/11/2020).  
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SMS ako správca miestnej komunikácie v meste Nitra vykonal tvaromiestnu obhliadku a zistil, 
že kanalizačný poklop je majetkom ZsVS, ktorá ich zároveň spravuje.  
 
VMČ podnet opätovne prerokoval a na základe uvedeného žiada vlastníka kanalizačného 
poklopu, t. j. ZsVS o odstránenie závady. Na zlý stav kanalizačného poklopu upozorňuje 
aj ZŠ Cabajská, kde dochádza pri búchaní poklopu k narúšaniu plynulej výuky. 
 
 
2. 2) OIVaR – odpoveď na žiadosť občana p. Ivana Okošiho, Tehelná 78 - 80, ktorý žiadal 
o návrh rekonštrukcie komunikácií okolo bytového domu na Tehelnej ulici 78 – 80 z dôvodu 
zlého stavu. 
VMČ berie odpoveď na vedomie (3.2/11/2020).  
 
VMČ podnet opätovne prerokoval a žiada SMS o rekonštrukciu (opravu) uvedenej plochy 
vzhľadom k tomu, že OIVaR vyčíslil na predpokladané náklady na investičnú akciu  
vysokú sumu (30 000 eur). 
 
 
2. 3) OIVaR – odpoveď na úpravu autobusových zastávok na ceste II/562 - Cabajská ulica 
v Nitre. OIVaR  doteraz nedostal žiadnu odpoveď od Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. 
Bratislava. Bola zaslaná urgencia. Na parcelu patriacu Národnej  diaľničnej spoločnosti je 
uvalená plomba na Úrade katastra Nitra. Pokiaľ nebudú k dispozícii kladné stanoviská všetkých 
troch majiteľov pozemkov pod uvažovanou novou stavbou, nebude môcť OIVaR požiadať          
o stavebné povolenie špecializovaný stavebný úrad a tiež stavebný úrad. 
VMČ berie odpoveď na vedomie.  
 
VMČ žiada, aby sa danou záležitosťou zaoberal referát právny MsÚ v Nitre a o celej 
záležitosti zaslal výboru písomné stanovisko.  
  
 
 
 
3.  Prerokovanie materiálov a podnetov od občanov 
 
3. 1) Podnet od p. Mariána Ondruša, Mudrochova 19, Nitra, ktorý požaduje riešenie dopravnej 
situácie na Dolnočermánskej ulici smer na Cabajskú cestu z dôvodu zlého vychádzania áut  zo 
Šumavskej ulice na Dolnočermánsku ulicu. Autá parkujú na chodníku na Dolnočermánskej 
ulici v čase ambulantných hodín veterinárneho lekára. Zaparkované osobné autá bránia               
vo výhľade smerom na Cabajskú cestu, na ktorej býva pomerne hustá premávka hlavne               
po zmene dopravnej situácie na Čermáni. Táto situácia sa týka výjazdu vozidiel z ulíc 
Mudrochova, Podjavorinskej, Šumavskej, J. Bajzu, Bartfayho, ktoré prichádzajú do tejto 
lokality. Dalo by sa to vyriešiť osadením zákazovej značky - zákaz zastavenia od ulíc 
Podjavorinská po Šumavskú smerom na Cabajskú cestu.  
 
VMČ podnet prerokoval a žiada KDI o vyjadrenie k danému podnetu. 
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4.  Prerokovanie materiálov a podnetov od členov VMČ 
 
4. 1) Podnet od predsedu VMČ p. Rathouského, ktorého sa obyvatelia mesta Nitry dotazujú, 
prečo nie je cyklotrasa Borina vo večerných hodinách osvetlená. Podľa informácie zo SMS nie 
je osvetlenie možné z dôvodu, že cyklotrasa ešte nie je v majetku mesta. 
 
VMČ podnet prerokoval a žiada SMS, aby bol vstup na cyklotrasu označený oznamom 
pre verejnosť, že je to na vlastné nebezpečenstvo, nakoľko je zimné obdobie a na povrchu 
cyklotrasy sa vytvárajú zľadovatené úseky s nebezpečenstvom zranenia.  
 
VMČ žiada OIVaR o zaslanie informácie, prečo nie je cyklotrasa v majetku mesta. 
  
 
4. 2) Podnet od člena VMČ p. Demetera, ktorý žiada o prekontrolovanie kanalizačných 
poklopov na Hanulovej ulici z dôvodu zlého stavu.  
 
VMČ podnet prerokoval a žiada OIVaR, aby vyzval dodávateľa prác o prekontrolovanie 
kanalizačných poklopov na Hanulovej ulici, nakoľko sa jedná o úsek komunikácie, ktorá 
prešla v minulom roku súvislou opravou.  
 
 
 
5. Diskusia – rôzne 
 
VMČ na základe diskusie poveruje predsedu MVDr. Rathouského skontaktovať Ing.Lisého,    
za účelom zistenia stavu príprav projektovej dokumentácie v mestskej časti Čermáň. 
 
 
 
 
 
Hlasovanie per rollam: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 /priložená je prezenčná listina / 
 
 
 
V Nitre dňa: 29.01.2021 
                                                                                     
                 
 
 
 
                                                                     MVDr. Róbert Rathouský 
                                 predseda VMČ č. 3 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Anetta Ondiková                        
                sekretárka VMČ č. 3 


