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                                                             Z á p i s n i c a     

 

 zo zasadnutia VMČ č. 5 Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje konaného                                            

     

                                                            dňa 6.10. 2020 o 17.00 

                                                             v Nitre, Na Hôrke 30  

       ___________________________________________________________________________       
 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Došlá pošta a jej vybavenie  

3. Odpovede a pripomienky  

4. Rôzne 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 6 členov /priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi/: 

Prítomní: 7 - Ladislav Turba, Ing. Jarmila Králová, PhD., Mgr. Anna Bystrianská,  RNDr. 

Hilda Kramáreková PhD., Mária Molnárová, PhDr. Ľuboš Török PhD., Ing. Ľuboš Kriššák 

Neprítomní ospravedlnení:  3 –   Mgr. Daniel Balko , Ing. Lukáš Hnilica, Ing. Dávid Moravčík,  

Neprítomní neospravedlnení: 0 

Zasadnutie  výboru mestskej časti   bolo uznášaniaschopné. 

1. Otvorenie – zasadnutie zahájil predseda VMČ p. Ladislav Turba 

 

2. Došlá pošta a jej vybavenie:  

K bodu  č. 1  

Žiadosť p. Sylvie Vargovej, Nitra – prenájom časti o výmere  cca 20m2 z pozemku parcela C KN 

č.3789/3-záhrada  výmere 1234m2,vedené v LV č.8181,vo vlastníctve Mesta Nitra, kat.územie 

Pár.Háje, za účelom využitia ako terasy pohostinstva, ktoré žiadateľka prevádzkuje v budove 

Kultúrneho domu v zmysle nájomnej zmluvy č.52510/007/2019. 

Uznesenie:  VMČ súhlasí s prenájmom 20m2 z pozemku parcela C KN č.3789, zároveň žiada 

stavebný úrad, aby vykonal na tomto mieste štátny stavebný dohľad z dôvodu preverenia 

situácie. 

   ZA: 6                                 PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 1 /p.Králová/ 

K bodu  č. 2 

Ing. Oto Máčik, predseda petičného výboru Štúrova ulica – predloženie petície občanov Štúrovej 

ulice v Nitre / 104 občanov/, ktorou žiadajú sprísniť kontroly dodržiavania predpisov cestnej 

premávky, dodržiavanie rýchlosti, hlavne v úseku Štúrova ulica – od Arrivy po železničné 

priecestie za cintorínom (Štúrova, Pražská), nakoľko dochádza k nedodržiavaniu predpisov 

cestnej premávky. 
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Uznesenie:  VMČ žiada odbor dopravy o oslovenie policajného zboru o kontrolu dodržiavania 

rýchlosti ul.Štúrova od Arrivy po – železničné priecestie za cintorínom Pražská x Štúrova , 

nakoľko hlavne v raných hodinách dochádza k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky a ohrození obyvateľov v danej časti. 

   ZA: 7                                  PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

K bodu  č. 3  

Žiadosť p. Antonína Rojku, Nitra o doplnenie požiadavky do nového územného plánu 

Mesta Nitra, naplánovať prístupovú cestu od Zberných surovín na hranici parciel 96/1 

a 96/10 výmera 1,36 ha po celej dĺžke až na hranicu parcely 100/3, vlastník p.Hrúz.Žiada 

o vecné bremeno na predaj pozemku parcely 96/10 na časť o rozlohe prístupovej cesty, 

aby bol umožnený vstup na pozemky 100/12,15,16 a 100/3 na jej hranici  parc.96/1. 

Uznesenie:  VMČ odporúča zaradiť o územného plánu Mesta Nitry vecné bremeno na predaj 

pozemku parcely 96/10 na časť o rozlohe prístupovej cesty, aby bol umožnený vstup na 

pozemky100/12,15,16 a 100/3 na jej hranici s parc.96/1 

ZA:  7                                      PROTI: 0                      ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

K bodu č. 4 

Žiadosť p. Anny Bystrianskej o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Nitra, 

k.ú.Kynek, LV 7193, parc. C 94/15 o výmere 16m. Ide o nevyužívaný pozemok na 

ktorom chce vysadiť stromy. 

Uznesenie:  VMČ žiadosť prerokovalo a nemá voči žiadosti žiadne námietky. 

ZA:  6                                      PROTI: 0                      ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 1 

K bodu č. 5 

Žiadosť ATOMS Nitra – o stanovisko k prenájmu parcely 462/75 a následnej výstavbe 

baseballového ihriska na spomínanej parcele. /Rýnska ulica, ihrisko vedľa ZŠ Na 

Hôrke/ 
Uznesenie:  VMČ súhlasí s prenájmom. 

ZA:  7                                           PROTI: 0                       ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

K bodu č. 6 

Žiadosť z odb. majetku o vyjadrenie  k prenájmu časti pozemku C KN parc.č.559/4 

v k.ú.Mlynárce vo vlastníctve Mesta Nitra od spoločností Trogeron, s.r.o.Bratislava, 

Stability Invest, s.r.o. Bratislava, Dostupné bývanie Nitra, s.r.o. Bratislava. Žiadatelia 

žiadajú o prenájom za účelom vybudovania kruhového objazdu na miestnej 

komunikácii Kmeťova ulica v rámci obytnej skupiny „ Obytný súbor Kamenec-

Mlynárce“ a nadväzujúce stavby „Dostupné bývanie Nitra-Mlynárce“. 

Uznesenie:  VMČ žiadosť prerokovalo a odporúča prenájom.  



 

3 
 

ZA:  7                                           PROTI: 0                       ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

K bodu č. 7 

Žiadosť p. Andreja Mičeka, Nitr. Hrnčiarovce o zafinancovanie výstavby plochy pod 

bikeparkom a tiež výstavby samotného bikeparku v mestskej časti č.5 -  

Uznesenie:  VMČ súhlasí s predloženým zámerom, ale v momentálnej finančnej  situácii VMČ 

nemá potrebné fin. prostriedky. Žiadosť zaradí do databázy projektových zámerov VMČ. 

ZA:  7                                           PROTI: 0                       ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

K bodu č. 8  

Žiadosť p. Lukáša Hnilicu, Nitra o ukončenie pôsobenia ako člena vo Výbore mestskej 

časti č.5 z dôvodu pracovnej vyťaženosti. 

Uznesenie:  VMČ berie na vedomie ukončenie pôsobenia. 

ZA:  7                                           PROTI: 0                       ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

 

Odpovede a pripomienky: 

Odpovede na požiadavky predniesol p.Turba na základe došlej pošty /všetky listy 

a odpovede sú založené v korešpondencii október 2020, s vybavovaním požiadaviek boli 

všetci prítomní členovia oboznámení. 

 

Požiadavky  VMČ:  

p.Turba: 

- ul.Hájska – premiestnenie tubusu pri KD Kynek ( z dôvodu bezpečnosti) SMS 

- kontajner na cintoríne v MČ Kynek, premiestniť dozadu, kde je plocha na kontajner – SMS 

- Zvolenská 15 – žiada odstrániť označený suchý strom – SMS 

- Zvolenská 32 ( výsadba nového stromu) zistiť či je možná výsadba – SMS 

- Zvolenská 19- výsadba popínavých rastlín (tvaromiestna obhliadka 17.9.2020 p.Turba,    

p.Šterdasová) - SMS  

- výmena poškodenej lavičky – na zastávke autobusu Trnavská ulica, dolná zastávka – SMS 

- odstránenie stromu ul. Zvolenská 2 ( vydané rozhodnutie UHA) – SMS 

- odstránenie stromu ul. Zvolenská 1-19 za BD ( vydané rozhodnutie UHA) – SMS 
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- opílenie stromov za BD ul. Murániho 1-3 (bývalá škôlka, 2ks stromov) – SMS 

- oprava vozovky – výtlk pri cintoríne v MČ Kynek – SMS 

p.Králová: 

1. osadenie dopravnej značky STOP na križovatke ulíc Hájska a Nová osada pri kostole-

odb.dopravy 

2 .umiestnenie dopr. zrkadla na križovatke Hájska a Nová Osada Kynek – odb.dopravy 

3. umiestnenie dopravnej značky C30 striedavé radenie na križovatke Trnavská a Hájske v 

smere do Nitry – odb.dopravy 
4. preveriť vlastníka komunikácie Na Dolinu, následne vysporiadať, prevziať do správy Mestských 

služieb a opraviť komunikáciu Na dolinu v celej dĺžke / - odbor majetku, SMS 

5. umiestnenie verejného osvetlenia na komunikácii Na Dolinu v celej dĺžke – investičné odd. 

6. odstránenie kríkov a stromov zasahujúcich do komunikácie – OŽP 

7. žiadame odstránenie kríkov a zelene zasahujúcej do komunikácie Ovocinárska po celej dĺžke-OŽP 

8. zváženie možnosti vybudovania autobusovej zastávky aj v novej oblasti výstavby  na uliciach 

Na Dolinu alebo Hájska s dovybudovaním vjazdu na ulice vhodnom pre autobusy – odb.dopravy 

9. vyzvať majiteľov koniarne Nitrianske kniežatstvo, sídliace v areáli Vesna na ulici Na dolinu, 

aby odpratávali výkaly z komunikácií a zamedzili šíreniu zápachu z koniarne vhodným 

skladovaním, alebo likvidáciou konského hnoja a zároveň umiestnili pred areál smetné nádoby 

pre svojich návštevníkov a starali sa o okolie areálu ( množstvo odpadu) -  OŽP 

10. výsadba stromov zabraňujúcich prášeniu z polí do MČ popri ceste Na dolinu a Hájska - OŽP 

11. zabezpečiť opakovane kontroly čistenia ulice Pri kaštieli stav. firmou, ktorá ulicu znečisťuje 

a zvyšuje na nej prašnosť - MsP 

12.skontrolovať zdravotný stav drevín na cintoríne na Kyneku a v Mlynárciach  a následne 

zabezpečiť ich odborné ošetrenie tak, aby bola zabezpečená ich prevádzková bezpečnosť- OŽP 

13.zabezpečiť vyčistenie / príp. vyzvať majiteľa na vyčistenie/  pozemku od buriny za aut. 

zastávkou za mostom - záhradky - vysoká burina, v ktorej sa nachádza množstvo hlodavcov –-  
národná diaľničná spoločnosť, parcely 4082/12, 4082/24, 4082/25, je to zarastené a sú tam 

premnožené hlodavce. Zároveň je tam odvodňovací kanál po celej dĺžke, ktorý pravdepodobne patrí 

povodiu Váhu a ten treba vyčistiť a vykosiť - OŽP 

14. zahrnúť vybudovanie chodníka Hydinárska do inv. akcií na rok 2021 – investičné odd. 

15. oprava komunikácie Ulička - Párovské Háje v časti pred kult. domom – investičné odd., SMS 

16.odvodnenie aut. zastávky konečná Párovské Háje – investičné odd. 
17.riešenie prašnosti - na Kameneckej ulici v časti Mlynárce, ktorá spočíva vo zvýšenej miere 

prašnosti z ulice, ktorá je vo výlučnom vlastníctve mesta. Jedná sa o parcelu č. 544 v katastrálnom 

území Mlynárce. Prašnosť vzniká prejazdom áut, ktorých frekvencia sa zvýšila nelegálnym 

vybudovaním prejazdu na ulicu Viničky- OŽP 
 

p.Kriššák: 

- odstránenie kopy suchých konárov – zastávka MHD pri odbočke na Lukov dvor - SMS 

 
Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční  dňa                          
4.11.2020 o 17.00 hod. –  Nitra, Na Hôrke 30 
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Zapísala:  Henrieta Strnisková 

                  9.10.2020                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ladislav Turba 

                                                                                                       predseda VMČ č. 5 

                                                                                     Nitra-Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 


