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

dňa 2.2.2022 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:8 - Ladislav Turba,  Ing. Jarmila Králová, PhD., Mgr.Daniel Balko , Ing. Ľuboš 
Kriššák,  PhDr. Ľuboš Török PhD., Mária Molnárová, Mgr. Anna Bystrianská,  
RNDr.HildaKramáreková 

Neprítomní ospravedlnení:  1 –   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:  

Bod  č. 1 

Zápis z elektronického hlasovania členov VMČ č. 5  zo dňa 16.12.2021 procedúrou  per 
rollam – k zmene prístupu IBV „ NAD HÁJMI „ , či súhlasia s predloženým upraveným 
projektom riešenia komunikácie IBV Nad Hájmi ( v prílohe), aby komunikácia bola 
realizovaná na parcelách č. 3789/3 (mesto Nitra) vo výmere 196,67 m2 z celkovej výmery 
parcely 1234 m2, zásah do parc. č. 3791/3 (parcela p. Martiša) vo výmere 212,98 m2 
z celkovej  výmery parcely 980 m2. Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov VMČ č. 5 
odporúča minimalizovať nutnosť prechádzania chodcov cez vozovku, a to zmenou 
trasovania chodníka na pozemok parc. č. 3791/3 a 3755/1. 

Výsledky hlasovania:  
 
SÚHLASÍ:              7 členov 
NESÚHLASÍ:         0 členov 
ZDRŽALI SA:        1 členov 
NEHLASOVALI:   1 člen 
 
Uznesenie:  VMČ berie na vedomie vyššie uvedené hlasovanie . 



ZA:  8                                          PROTI: 0                       ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

Bod  č. 2 

Žiadosť p. P. Martinca, Nitra – riešenie situácie s parkovaním na ul. Viničky  

1. osadenie značky zvislé dopravné značenie Parkovisko – kolmé státie, 2. osadenie 
značky na ľavej strane vozovky - zvislé dopr. značenie Parkovisko –šikmé státie, 3. 
osadenie značky na ľavej strane vozovky – zvislé dopr. značenie Parkovisko – koniec 
šikmé státie, 4. obnoviť už existujúce vodorovné dopr. značenie, čiary pre kolmé státie, 
5. vytvoriť nové vodorovné dopr. značenie pre šikmé státie 

Uznesenie:  VMČ predloženú žiadosť berie na vedomie, žiadame odbor dopravy MsÚ 
o posúdenie danej žiadosti. 

   ZA: 8                                 PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

Bod  č. 3 

Žiadosť z odboru majetku - o vyjadrenie žiadosti spoločnosti FORESPO TT a.s., 
Bratislava k uzatvoreniu zmluvy o zapožičanie pozemku Mesta Nitra na stavebné práce 
formou výpožičky, nájomnej zmluvy, kat.ú. Kynek, parcela E KN č.78-trvalý trávnatý 
porast o výmere cca 90m2,  LV 7665 – prenechanie časti parcely pre stavbu „ Dopravné 
napojenie a rekonštrukcia cesty Ulica pri kaštieli“ za účelom rekonštrukcie cestnej 
komunikácie a chodníkov. 

Uznesenie:  VMČ berie žiadosť na vedomie a nemá námietky s predloženou žiadosťou. 

   ZA: 8                                  PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

Bod č. 4 

Žiadosť p. D.Šutku, Občianske združenie Háje – problematika realizácie verejného 
osvetlenia a chodníka na časti cesty stará Jarocká. 

Uznesenie:  VMČ berie na vedomie žiadosť OZ Háje. Žiadosť je zaradená do plánu investičných 
akcií na rok 2022. VMČ žiada odbor strategických činností o odpoveď, aká je možnosť danej 
lokality na napojenie a výstavbu kanalizácie. 

ZA:  8                                      PROTI: 0                      ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

Bod č. 5 

Žiadosť z odboru majetku  o vyjadrenie – prenájom časti pozemku o výmere 45m2 
z parcely reg. C KN č.462/3 v k.ú.Mlynárce, Popradská ulica na LV č.7194 pre 
spoločnosť DIAMOND Hrabina ,s.r.o. Nitra za účelom zriadenia mobilného odberového 
miesta na diagnostiku Covid-19. 
 
Uznesenie:   VMČ odporúča uzatvorenie nájomnej zmluvy za daných podmienok 
predchádzajúcej zmluvy. 



ZA:  8                                           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 2.2.2022. 

Požiadavky  VMČ:  

Urgencia podnetov, na ktoré sme nedostali doteraz odpoveď: 
 
Stredisko mestských služieb: 
VMČ - 13.01.2021 
Jozef Zajac žiadosť o opravu parkoviska Kynek / pri kostole/. Prepadnutá zámková dlažba– SMS 
VMČ - 2.12.2021 
Žiadosť p. Švihoríková , Nitra, -vybudovanie bezbariérového prechodu na ul. Kmeťova 1x a na ul. 
Viničky 1 1x - SMS 
VMČ – 4.11.2020 
Žiadosť p .Borotovej o vybudovanie 2 nových lámp VO na autobusovej zastávke Viničky – SMS 
 

Odbor dopravy: 
VMČ - 5.5.2021 
Michaela Buráková, Zvolenská 14, Nitra, žiadosť o osadenie retardéra na ul. Zvolenská pred vchod č. 
12-16 – odbor dopravy 
VMČ - 8.9.2021 
Peter Horváth – Partizánska 66, Nitra, žiada o zmenu značenia na ul. Partizánska. Dopravnú značku 
(obytná zóna) žiada presunúť z Partizánske a Považskej pri Dome seniorov na začiatok jednosmernej 
cesty na Partizánskej pri kruhovom objazde (Kmeťova 2) . Ďalej umiestnenie dvoch prechodov 
a spomaľovač na cestu pri obytnom dome Partizánska 64,66, ktoré by umožnili prechod detí do ZŠ 
a MŠ Beethovenova. Jeden prechod so spomaľovačom by bol umiestnený nad obytným domom 
Partizánska 64,66 už s pripraveným chodníkom na prechod a druhý pod vjazdom smerovaným na 
parkovisko a zároveň zadným vstupom do ZŠ Beethovenova - odbor dopravy 
VMČ - 6.10.2021 
Michaela Buráková osadenie dopravného zrkadla na križovatku Partizánska – Zvolenská 2 –odbor 
dopravy 
VMČ - 3.11.2021 
Žiadosť Habyter plus s.r.o. týkajúcej sa zastávky vybudovania autobusovej zastávky pre bytový 
komplex Zelené dvory, ul. Hornostavská 26-28 – odbor dopravy 
 

Útvar hlavného architekta: 
VMČ – 25.7.2020  
Žiadosť p .Vozdeckého o doplnenie požiadavky do nového územného plánu mesta Nitra – povoľovať 
dočasné stavby zo zastavanou plochou do 36m2 – Záhradkárska osada Nitra – Mlynárce ,Kynek na 
parcelách C katastrálne územie Nitra Mlynárce, Kynek č. : 328/58, 328/27-42, 328/44-56, 328/10-26, 
94/16-17, 333/20-34, 94/2-17  - UHA  
 



Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční  dňa                          

2.3.2022 o 17.00 hod. –  Kultúrny dom Párovské 

Háje. 

 

 
Zapísala:  Henrieta Strnisková 
8.2.2022                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Ladislav Turba 

                                                                                                       predseda VMČ č. 5 
                                                                                     Nitra-Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 
 


