
                                                             Z á p i s n i c a     
 
 zo zasadnutia VMČ č. 5 Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje konaného                                            
     
                                                            dňa 5.5.2021. 
                                                 
       ___________________________________________________________________________       
 

Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Došlá pošta a jej vybavenie  
3. Odpovede a pripomienky  
4. Rôzne 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 8 + 1 = 9  členov /priložená prezenčná listina s prezentáciou 
prítomných/: 

Prítomní:  

Ladislav Turba, Ing. Jarmila Králová, PhD., Mgr. Daniel Balko, , Ing. Dávid Moravčík,  PhD. 
Ľuboš Török PhD.,  RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., Mgr. Anna Bystrianská,  Mária 
Molnárová, Ing. Ľuboš Kriššák  

Neprítomní ospravedlnení:  0 

 Neprítomní neospravedlnení: 0 

___________________________________________________________________________ 
 
 

1. Otvorenie – zasadnutie zahájil predseda Ladislav Turba 

 
2. Došlá pošta:  Listy  1. -11. 

 
 List č. 1  

Žiadosť p. Maroša Marciho za občanov mesta Nitry, lokalita Párovské Háje – žiadosť o vybudovanie 

chodníkov, verejného osvetlenia, komunikácie, úsek cca 600 m od hlavnej cesty od autobusovej 

zastávky MHD a prímestskej dopravy po úrovni Starej Járockej cesty po ulicu pri Lese/ úsek je 

neprehľadný /. 

 

Uznesenie:  VMČ predloženú žiadosť prerokoval, berie na vedomie, a odporúča požiadavku 
zaradiť do zoznamu investičných akcií VMČ č. 5. 

 ZA: 8                              PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 



List č. 2 

Žiadateľ p. Peter Martinec  - žiadosť o vodorovné dopravné značenie  parkovacích miest na 

ulici Viničky.  

Uznesenie:  VMČ súhlasí, odporúča obnoviť vodorovné dopravné značenie na ulici Viničky 
prostredníctvom SMS. 

ZA: 8                                PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

 

List č. 3  

Žiadateľ p. Peter Čeretka - žiadosť o zhotovenie uzamykateľného  kontajnerového  stojiska  

na ulici Viničky 13, z dôvodu že vyhadzujú do uvedených kontajnerov odpady obyvatelia 

Šúdola a tým pádom sú vždy nádoby  na KO preplnené. 

Uznesenie:  VMČ odporúča uvedenú žiadosť odstúpiť na komisiu ŽP a požiadať o odborné 
stanovisko. 

ZA: 8                                PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

 

List č. 4  

Žiadosť p. Martin Laco, Nad potokom 5, Nitra – Návrh riešenia nevybudovanej mestskej 
komunikácie v lokalite Nitra – Kynek, ulica Nad potokom: požiadavka od mesta Nitra 
bezplatne zabezpečiť do 30.7.2021 asfaltovú zbrusku v objeme 100 m3 spolu s dopravou 
požadujú rozložiť na MK na ulici Nad potokom v úseku od križovatky ulice Nad potokom 
s ulicou Pod hájom po vjazd do domu  č. 9.  

Uznesenie:  VMČ odporúča zabezpečiť asfaltovú zbrusku cca 100 m3 prostredníctvom SMS pre 
ulicu Nad potom v zmysle žiadosti do 30.7.2021 

    ZA: 9                               PROTI: 0                                   ZDRŽALI SA HLASOVANIA:0 

List č. 5  

Žiadosť  p. Michaela Buráková, Zvolenská 14, Nitra –  žiadosť o osadenie retardéra na ul. Zvolenská 
pre vchodom č. 12, kde sa nachádzajú aj schody ktoré prepájajú ul. so Zvolenskou nepárne čísla. 
Nakoľko je Zvolenská jednosmerná ulica  prejazd osobných áut je tu čoraz viac krát ohrozujúci 
všetkých peších a majiteľov vozidiel parkujúcich na tomto úseku. 
 
Uznesenie:  VMČ odporúča prehodnotiť umiestnenie retardéra na ulici Zvolenskej, odboru 
dopravy MsÚ Nitra, a zároveň navrhuje zvolať stretnutie obyvateľov uvedenej ulice Zvolenskej 
za prítomnosti poslancov MZ /príp. súhlasné stanoviská dotknutých občanov ul. Zvolenskej  

ZA: 9                                PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 



List č. 6 

List od p. Pavelku, referent pre odpadové hospodárstvo MsÚ Nitra – Mobilný zber použitého 
kuchynského olej. Nahlásiť vytipované 2-3- lokality v rámci VMČ č. 5/stanovištia/ na zber 
oleja, ktorý bude prebiehať prostredníctvom pristavenia skriňovej dodávky. 

 

VMČ berie uvedenú žiadosť na vedomie a odporúča  resp. navrhuje tieto stanovištia pre odber 
použitého kuchynského oleja: 

1. ul. Rýnska– nové potraviny Nitrazdroj a.s. 
2. ul. Dunajská - potraviny Nitrazdroj a.s. 
3. Kynek – v blízkosti križovatky Ovocinárska, Hájska 
4. Mlynárce – pri želiezarstve Mikulášik 
5. P. Háje – pri zastávke MHD v blízkosti KD 

 

ZA: 9                                PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

List č. 7  

Žiadosť p. Žáka -  podnet  na zmenu dopravného značenia na Kameneckej ulici v Nitre. Účelom je 
obmedzenie frekvencie prejazdu vozidiel po uvedenej ulici smerovaná na ulicu Viničky, čím by sa 
znížila prašnosť z parcely č. 544 patriacej mestu.  Frekvencia prejazdu sa zvýšila po vybudovaní 
prejazdu, ktorú požadoval VMČ č. 5. Zároveň p. Žák  žiada o prerokovanie investičného zámeru, 
ktorým by bol dokončený  projekt stavby – kanalizácia – Kynek II. etapa – Stoky „H“, „H1“ 

Uznesenie:  VMČ  navrhuje na ulici Kameneckej nasledovné: 

a/ po konzultácii s odborom dopravy MsÚ osadenie dopravných značiek prejazd zakázaný 

b/ VMČ žiada investičný odbor MsÚ o informáciu a v akom štádiu je dokončený projekt 
kanalizácia II. etapa Kynek II. Etapa – Stoky „H“, „H1“ 

 

ZA: 9                                PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

List č. 8  

Žiadosť p. Beňová – vybudovanie chodníka na ulici Kmeťovej  /chodník smerom k zastávke/. 

 

 Uznesenie:  VMČ  prerokovalo predloženú žiadosť.  Odstupujeme uvedú žiadosť  
o prerokovanie odboru dopravy MsÚ a Stredisku mestských služieb Nitra a následne 
požadujeme  o predloženie odborného stanoviska. 

ZA: 9                                PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 



List č. 9  

Žiadosť od odboru majetku MsÚ Nitra o stanovisko pre p.  Vargová – terasa, k. ú. P.Háje 

Uznesenie:  VMČ odporúča aby bol prenajatý pozemok p. Vargovej pod terasou pri prevádzke 
v P. Hájoch o výmere 35,56 m2 do doby kým sa nezačne realizácia vedľajšej miestnej 
komunikácie pri KD P. Háje.   

ZA: 9                                PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

 

List č. 10  

Požiadavka od Mgr. Marek Dojčán, odbor projektového a strategického riadenia  - zaslanie 
konkrétnych bariér vo VMČ č. 5, vytýčiť trasy  ktoré by sa mohli stať bezbariérovými 
a priechodnými aj pre ľudí s bariéram. /napr. oprava chodníkov, odstránenie alebo posunutie 
prekážok, rozšírenie chodníkov, atď.  Termín do 30.6.202.1 

 Uznesenie:  VMČ č. 5 sa vyjadrí k požiadavke  do 30.6.2021 

 

ZA: 9                                PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

 

 List č. 11  

Žiadosť od p. Eriky Janoušovej, Kmeťova 6, Nitra – osadenie 2 ks lavičiek s operadlom pred 
bytový dom Kmeťova 23/6, vedľa vchodu na trávnatú plochu. Kontaktná osoby p. Fábryová 
mobil 0903/038917. Lavičku požadujú zakomponovať do úpravy priestranstva vedľa vchodu 
na trávnatú plochu. /žiadosť obsahuje podpisy viac ako 2/3 obyvateľov BD Kmeťova 6/ 

 

Uznesenie:  VMČ  odporúča osadenie 2 ks lavičiek podľa žiadosti. 

ZA: 9                                PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

 

3. Odpovede a pripomienky: 

Všetky doručené listy, odpovede a pripomienky sú zadokumentované  v došlej pošte 
v predložených  materiálov k zasadnutiu VMČ ku dňu 5.5.2021. 

 



Požiadavky  VMČ– /rôzne/: 

1.  p. Molnárová – požiadavka na opílenie konárov stromov  v areáli Na Hôrke 30, kontakt p. 

Molnárová člen VMČ 

 

 

 

Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční  dňa                          

2.6.2021 o 17.00 hod. –  Na Hôrke 30, Nitra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Ladislav Turba 
 predseda VMČ č. 5 Nitra-Diely, 

Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Mária Haščíková                                                        
              13.5.2021 

 

 

 
 


