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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 5.1.2022 o 17.00 

                                                             Na Hôrke 30, Nitra  

       ___________________________________________________________________________       
 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Došlá pošta a jej vybavenie  

3. Odpovede a pripomienky  

4. Rôzne 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 5 členov /priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi/: 

Prítomní: 5 - Ladislav Turba, Ing. Dávid Moravčík , Ing. Jarmila Králová, PhD., Mgr. Anna 

Bystrianská,  RNDr.Hilda Kramáreková 

Neprítomní ospravedlnení:  4 –   Mgr.Daniel Balko , Ing. Ľuboš Kriššák,  PhDr. Ľuboš Török 

PhD., Mária Molnárová 

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 z odb. invest. výstavby a rozvoja - o stanovisko k požiadavke – Bezbariérovosť 

na chodníku Partizánska 34 – 2.strana 

Uznesenie:  VMČ predloženú žiadosť odstupuje na VMČ č.4 Klokočina, nakoľko nám nepatrí. 

   ZA: 5                                 PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

K bodu  č. 2 

Žiadosť z odb. invest.výstavby a rozvoja - o stanovisko k požiadavke- verejné osvetlenie 

výbehu pre psov Viničky  

Uznesenie:  VMČ žiada o nacenenie verejného osvetlenia odbor investičnej výstavby, následne 

zaradiť do plánu investičných akcií. 

   ZA: 5                                  PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 
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K bodu  č. 3  

Zápis z  elektronického hlasovania členov VMČ č. 5  zo dňa 16.12.2021 procedúrou  per 
rollam – k zmene prístupu IBV „ NAD HÁJMI „ , či súhlasia aby IBV Nad Hájmi minimálne 
v polovičnom profile riešili trasu komunikácie na pozemku „C“ č.3791/3  k.ú. Párovské 
Háje. 
 
 
Výsledky hlasovania:  
 
SÚHLAS:                8 členov 
NESÚHLASÍ:         0 členov 
ZDRŽALI SA:        0 členov 
NEHLASOVALI:   1 člen 
 
Uznesenie:  VMČ berie na vedomie vyššie uvedené hlasovanie . 

 

ZA:  8                                           PROTI: 0                       ZDRŽALI SA HLASOVANIA:1 

K bodu č. 4 

Žiadosť p. A. Kováča, Nitra –  

A/  posunutie značky obytná zóna na začiatok ul. Na Hôrke pri kruhovom objazde 

B/ umiestniť priechod pre chodcov – na začiatku ul. Na Hôrke pri kruhovom objazde 

Uznesenie:  VMČ odporúča osadenie dopravnej značky / obytná zóna/ na začiatok ul. Na Hôrke 

a umiestnenie priechodu pre chodcov na začiatku ul. Na Hôrke. Zároveň odstupujeme podnet na 

odbor dopravy na posúdenie. 

ZA:  5                                      PROTI: 0                      ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

K bodu č. 5 

Žiadosť p. Kapustu – 1./ kedy je v investičných akciách naplánovaná realizácia 

kanalizácie na Poľnej ulici.  

     2./ Prečo mesto nemá pripravenú projektovú dokumentáciu,/ul. 

Kamenecká, Poľná/ alebo zaradiť túto realizáciu do investičného plánu mesta za 

posledné 4 roky , či existuje časový úsek v ktorom by mohla byť táto cesta realizovaná. 

 

 
Uznesenie:  1./ VMČ žiada investičný odbor o informáciu o pláne kanalizácie na ul. Poľná.                                                                                              

2./ VMČ zaradí do plánu zásobníka investičných akcií ul. Poľná a Kamenecká.            

ZA:  5                                           PROTI: 0                       ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 
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K bodu č. 6 

Žiadosť p. Ostertága – A. doriešenie spodnej časti ulice Lány/120m/ - majetkovo, 

zmluvne, údržba, investície, užívanie.                                                                                                                                                                                                        

B. žiadosť na rozšírenie frekvencie linky MHD č.11 do Párovských Hájov, ktorá nespĺňa 

požiadavky. 

Uznesenie:  A. VMČ žiada zvolať stretnutie – združenie Lány, Hájespol a VMČ č.5.                                                          

B. VMČ žiada zvolať stretnutie VMČ č. 5 s novým dopravcom Transdev ohľadom doriešenia 

frekvencie linky č. 11 do Párovských Hájov.                                                                                                

ZA:  5                                          PROTI: 0                       ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

Odpovede a pripomienky: 

Všetky doručené listy, odpovede a pripomienky sú zadokumentované  v došlej pošte 

v predložených  materiálov k zasadnutiu VMČ ku dňu 5.1.2022. 

Požiadavky  VMČ:  

p.Králová: 

1.  A. Žiada z investičného odboru zoznam zrealizovaných investičných akcií a sumu     

za ktorú boli zrealizované za obdobie 2019-2022  - investičný odbor 

B. Ktoré plánované akcie zo zásobníka inv.akcií sú v akom stave pripravenosti, či 

majú projektovú dokumentáciu a aký máme zostatok finančných zdrojov na 

inv.akcie ? – investičný odbor 

Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční  dňa                          
2.2.2022 o 17.00 hod. –  Na Hôrke Nitra,  

priestor VMČ. 

 

 

Zapísala:  Henrieta Strnisková 

                  11.1.2022                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ladislav Turba 

                                                                                                       predseda VMČ č. 5 

                                                                                     Nitra-Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 


