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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 2.12. 2020 

                                                        v KD Kynek, Nitra  

       ___________________________________________________________________ 
 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Došlá pošta a jej vybavenie  

3. Odpovede a pripomienky  

4. Rôzne 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 8 členov /priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi/: 

Prítomní: 8 

Ladislav Turba, Ing. Jarmila Králová, PhD., Mgr.Daniel Balko, Ing. Dávid Moravčík,  Mgr. 

Anna Bystrianská,  Hilda Kramáreková, Mária Molnárová, Ing. Ľuboš Kriššák 

Neprítomní ospravedlnení:  1 – PhDr. Ľuboš Török PhD 

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  

Železiarstvo Mikulášik - žiadosť o prenájom mestského pozemku, parc. 678/2, kat.územie Nitra-

Mlynárce, 362m2, LV 7194., v prípade dlhodobého prenájmu pozemku  má záujem urobiť riadne 

parkovisko. 

Uznesenie:  VMČ predloženú žiadosť prerokovalo, súhlasí s prenájmom za podmienky, že po 

ukončení prevádzkovej doby bude parkovisko prístupné  verejnosti. 

   ZA: 8                                 PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

K bodu  č. 2 

Žiadosť z odboru majetku -  o vyjadrenie k žiadosti p.Chudého, Nitra – o obnovu 

nájomnej zmluvy č.861/2011/OM zo dňa 9.6.2011 prenájom pozemku „C“KN 
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parc.3879/2 , 704m2, k.ú.Párovské Háje, LV č.7195 na dobu určitú 10 rokov o ktoré sa 

pravidelne stará, čistí a udržiava. 

Uznesenie:  VMČ súhlasí s prenájmom. 

ZA:  7                                   PROTI: 0                      ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 1 

K bodu  č. 3  

Žiadosť z útvaru hlavného architekta – žiadosť o zaslanie podnetov od občanov, ktoré 

upresnia zadania, podklady pre získanie komplexného riešenia – „ Lokálne centrum 

diely „ 

Uznesenie:  VMČ berie na vedomie, do 13.12.2020 zozbiera podnety od občanov. Požiadať 

hovorcu mesta p. Holúbeka o zverejnenie na fb stránke mesta Nitra  

ZA:  8                                     PROTI: 0                      ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

K bodu č. 4 

Návrh plánu zasadnutí VMČ č.5 na I. polrok : 

13.1. 2021  Diely    

3.2.2021  Diely     

3.3.2021  Diely 

7.4.2021  Diely 

5.5.2021  Diely 

2.6.2021  Diely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Uznesenie:  VMČ berie na vedomie   

ZA:  8                                      PROTI: 0                      ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

K bodu č. 5 

Žiadosť p. Bystrianskej, Nitra – Záhradkárska osada Nitra-Mlynárce – žiada 

o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Nitra parc.č.330/500, LV 8074, 262m2 na 

dobu určitú 10 rokov za symbolickú sumu 1Euro/rok z dôvodu, že sú vlastníkmi 

susediaceho pozemku a predmet nájmu pravidelne udržujú a užívajú ho na parkovanie 

vozidiel v blízkosti záhrad. 

 
Uznesenie:  VMČ predloženú žiadosť prerokovalo, súhlasí s prenájmom. 

 

ZA:  7                                           PROTI: 0                       ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 1 
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K bodu č. 6 

Žiadosť p. A. Kozárovej, Nitra – žiada o vybudovanie zábradlia ku schodom vedúcim 

k parkovacím miestam na Murániho 9 

Uznesenie:  VMČ žiadosť prerokovalo, súhlasí so žiadosťou a žiada SMS o zabezpečenie 

zábradlia. 

 

ZA:  8                                          PROTI: 0                       ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

K bodu č. 7 

Žiadosť p. J. Doležala, Nitra , v zast. Firmy Personalagency e.j.  s.r.o.– žiada o opravu 

mosta v časti Mlynárce, vjazd do areálu bývalého Zelokvetu, ktorý je v dezolátnom 

stave a potrebuje dôslednú a radikálnu opravu.  

Uznesenie:  VMČ predloženú žiadosť prerokovalo,  žiada odbor majetku o zistenie vlastníckeho 

vzťahu k uvedenému mostu,  žiada odbor dopravy o zhodnotenia mosta  - jeho udržateľnosť, 

statiku a budúcnosť. 

 

ZA:  8                                          PROTI: 0                       ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

K bodu č. 8 

Žiadosť Ing.František Seman, s.r.o. – žiada o opravu mosta v časti Mlynárce, vjazd do 

areálu bývalého Zelokvetu, ktorý je v dezolátnom stave a potrebuje dôslednú 

a radikálnu opravu. 

Uznesenie:  VMČ predloženú žiadosť prerokovalo,  žiada odbor majetku o zistenie vlastníckeho 

vzťahu k uvedenému mostu,  žiada odbor dopravy o zhodnotenia mosta  - jeho udržateľnosť, 

statiku a budúcnosť. 

 

ZA:  8                                          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 november 2020, s vybavovaním požiadaviek 

boli všetci prítomní členovia oboznámení. 

 

Požiadavky  VMČ:  

1. Zvolenská 2-32 – VMČ žiada MsP o kontrolu vo večerných hodinách, nakoľko tu 

neprispôsobiví ľudia vyvolávajú konflikty a napádajú ľudí 

2. Popradská ul. – U-rampa VMČ žiada zorganizovať stretnutie p.prednostu, 

vedúceho investičného oddelenia a p. Maruniaka, p.poslanca Turbu – zistiť aké 
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je najrýchlejšie riešenie ohľadom vytvorenia parkoviska / 11 miest/ Popradská 

ul. – U-rampa 

3. VMČ žiada zvolať stretnutie investičného oddelenia, VMČ č.5 /p. Turba, Balko, 

Moravčík/ - vyriešiť situáciu, nakoľko p. Lacovi,  ul. Nad potom v prípade 

dažďov vždy zateká na pozemok, ktorý je podmočený. /Žiadosť z 4.3.2020/ 

4. Premiestniť reklamný tubus a nádobu na sklo, ktoré sú na autobusovej zastávke 

na iné miesto. Umiestnenie konzultovať s p.Královou - SMS 

5. VMČ žiada vybudovať zábradlie ku chodníku na ul. Považská 17 – SMS 

6. VMČ  žiada o výrub stromov na ul. Na Hôrke 14, Zvolenská 2,  Zvolenská 11-15, 

na ktoré je vydané rozhodnutie z UHA, ktoré neustále urgujú obyvatelia daných 

lokalít - SMS 

 

 

Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční  dňa                          
13.1.2020  o 17.00 hod. –  Na Hôrke 30, Nitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Henrieta Strnisková                                                                Ladislav Turba 

8.12.2020 predseda VMČ č. 5 Nitra-Diely, 

Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 


