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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 6.5. 2020 on-line cez aplikáciu ZOOM. 

       ___________________________________________________________________________       
 

Členovia výboru mestskej časti sa rokovania zúčastnili on-line prostredníctvom aplikácie ZOOM 

z dôvodu zákazu zúčastňovať sa na zhromaždeniach, aby sa predišlo šíreniu ochorenia Covid 19 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Došlá pošta 

3. Odpovede a pripomienky  

4. Rôzne 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 9 členov /priložená prezenčná listina/ 

Prítomní: 

Ladislav Turba, Ing. Jarmila Králová, PhD.,  Mgr.Daniel Balko, RNDr. Hilda Kramáreková, 

Mária Molnárová,  Mgr. Anna Bystrianská,  Ing. Ľuboš Kriššák, Ing. Lukáš Hnilica,  

PhDr.Ľuboš Török PhD.,   

Neprítomní ospravedlnení:  1 – Ing. Dávid Moravčík  

Neprítomní neospravedlnení: 0 

Zasadnutie  výboru mestskej časti   bolo uznášaniaschopné. 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 

2. Došlá pošta : 

 
K bodu  č. 1  

Zastavovacia a objemová štúdia terasovo-átriového bytového domu, parc.7469/13,14 

ulica na Hôrke, Nitra 

Uznesenie:  VMČ preloženú žiadosť prerokovalo, žiada stanovisko UHA a predtým ako materiál  

pôjde do územného plánu žiadame o stretnutie investora s obyvateľmi ulice Na Hôrke 1-15. 
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2.Odpovede a pripomienky: 

1.  Stanovisko k PD „Parkovanie na Hôrke“ od UHA – UHA požaduje rešpektovať 

a vynechať územnú rezervu pre novonavrhovanú komunikáciu Furmanskú, podľa 

návrhu územného plánu Kynek, Šúdol.     (VMČ berie na vedomie) 

2. Požiadavka na osadenie vodorovného dopravného zariadenia na ul. Fraňa Kráľa – od 

OKČ a ŽP - KDI nesúhlasí  s TDZ kvôli bezpečnosti.   (VMČ berie na vedomie) 

3. Posúdenie opravy prepadávajúceho sa chodníka Viničky 13 – odpoveď na 

pripomienku od OKČ a ŽP – chodník leží na kanalizačnom rade splaškovej kanalizácie, 

ktorého súčasťou sú kan. šachty, ktoré vlastnia a opravu znášajú vlastníci bytového 

domu. Prepadávanie chodníka je spôsobené stratou podložia pod chodníkovým telesom.   

(VMČ berie na vedomie)          

4. Vyjadrenie k žiadosti- havarijný stav Poľnej ulice v Nitre – od OKČ a ŽP-SMS  – 

Pracovníci strediska mestských služieb vykonali obhliadku a stotožňujú sa s havarijným 

stavom. Doporučujú VMČ zaradiť ulicu do plánu investičných akcií v nasledujúcom 

období.   (VMČ berie na vedomie)  

5. Odpoveď na pripomienku – vybudovanie odvodňovacieho potrubia ul. Nad potokom 

– od odb. inv.výstavby -  po ukončení krízového režimu v krajine treba zorganizovať 

stretnutie za účasti vedúceho OVaR, projektanta, predsedu VMČ č. 5 a p. Martina 

Laca.    ( VMČ berie na vedomie) 

6. Odpoveď na pripomienku - Čistenie komunikácie stavebnou firmou nie je 

dodržiavané podľa dohody – ul. Pri kaštieli - od OKČ a ŽP – bola vykonaná námatková 

kontrola, nebolo zistené pochybenie.    (VMČ berie na vedomie) 

7a. Odpoveď na pripomienku- zvýšenie frekvencie premávania spoja č.11 od OKČ a ŽP-

stanovisko spoločnosti ARRIVA: dopravca preveruje možnosti spôsobu vyhovenia 

požiadavke, no vzhľadom na úplne aktuálny, vopred neočakávaný vývoj udalostí 

/mimoriadny stav, dramatický prepad počtu prepravených osôb a vybraných tržieb/ 

momentálne nie je možný zodpovedný návrh riešenia.     (VMČ berie na vedomie, 

v budúcom roku bude vysúťažený nový dopravca) 

7b. Zvolenská ul. Preveriť využívanie vyhradených parkovacích miest pre ZŤP – od 

OKČ a ŽP – dali sa demontovať tie, na ktoré si občania nedali žiadosť o predĺženie 

alebo ich zneužívajú.     (VMČ berie na vedomie) 

7c. Upozornenie p. Stojková – odpad – od OKČ a ŽP – p. Stojková bola upozornená aby 

svoj odpad neumiestňovala k plotu suseda. 
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Požiadavky  VMČ:  

1. Preveriť využívanie vyhradených parkovacích miest pre ZŤP na ulici Na Hôrke 

/p.Balko/ – OKČ a ŽP 

2. Elektrický stĺp pri býv. družstve je nebezpečný. Nie je na mestskom pozemku, 

treba vyzvať Ing.Róberta Kovácsa, Nitra, ktorý ho využíva aby daný elektr.stĺp 

opravil, v opačnom prípade VMČ odporúča o odstránenie stĺpa nakoľko je 

nebezpečný. Kont. osoba p. Turba – OKČ a ŽP 

 

p.Turba: 

3. Osadenie lavičiek v priestoroch skateparku, ul. Popradská 5ks – OKČ a ŽP-SMS p. 

Hamza 

4. Odstránenie náletovej buriny v blízkosti schodov a natretie zábradlia, ul. Považská 

smer Popradská/podnet z júla 2019/ - opakovaná žiadosť – OKČ a ŽP 

5. Murániho 12 – ostrihanie kríkov a stromov v blízkosti BD, vozovky a schodov – 

OKČ a ŽP 

6. Cintorín Kynek – ostrihanie stromov na cintoríne, pri ceste a opravenie lavičiek 

pred kostolom, 2ks – OKČ a ŽP 

7. Zvolenská 15 – žiadosť o odstránenie vyznačeného /UHA/ suchého stromu – UHA 

8. Zvolenská 32 – zistiť či je možné vysadiť nový strom – OKČ a ŽP p. Vencelová 

9. Žiadosť o kontrolu v priestoroch U-rampy, Skateparku ul. Popradská v nočných 

hodinách, nakoľko tam dochádza k zhromažďovaniu ľudí, ktorí požívajú 

alkoholické nápoje a opakovanie znečisťujú verejné priestranstvo – MsP 

10. Ul. Trnavská a Nová osada – skontrolovať dodržiavanie zo strany vodičov 

o dodržovanie dopravných obmedzení (jednosmerka), hlavne v ranných hodinách 

sa jazdí do protismeru – MsP 

11. Žiadosť o osadenie lavičiek na ul.Ovocinárska – OKČ a ŽP-SMS 

Informácie: 

- BD na Hôrke 42,44 – osadené lavičky 

- Požiadavka občanov Kyneku – opravený verejný rozhlas /Službyt/ 

- Čistenie ulíc Na Hôrke, Murániho, Dunajská 

Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční  dňa 
3.6.2020o 17.00 hod.–  Na Hôrke 30, priestor VMČ  

 

 

Zapísala:  Henrieta Strnisková 

11.5.2020 

 

    

          Ladislav Turba 

                      predseda VMČ č. 5 

  Nitra-Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 


