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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 4.5.2022 o 19.15 - online                                                            

       ___________________________________________________________________________       
 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Došlá pošta a jej vybavenie  

3. Odpovede a pripomienky  

4. Rôzne 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 5 členov : 

Prítomní: 5 - Ladislav Turba, Ing. Jarmila Králová, PhD.,  Mgr. Anna Bystrianská,  Ing. Ľuboš 

Kriššák,  PhDr. Ľuboš Török PhD.,  

Neprítomní ospravedlnení:    4 - Mgr. Daniel Balko , Ing. Dávid Moravčík ,  RNDr. Hilda 

Kramáreková, 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 p.Kočiša - Slovenský klub chovateľov pudlov Nitra – poskytnutie vonkajších 

priestorov futb. ihriska Kynek – na usporiadanie výstavy pudlov, ktoré sa bude konať 

dňa 27.-28.8.2022. 

Uznesenie:  VMČ súhlasí s predloženou žiadosťou. 

   ZA: 5                                 PROTI: 0                                   ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

K bodu  č. 2 

Zápis z  elektronického hlasovania členov VMČ č. 5  zo dňa 20.4.2022 procedúrou  per rollam – 

Žiadosť z odboru služieb úradu,  – o vyjadrenie ku kandidátovi na prísediaceho 

Okresného súdu Nitra- navrhovaný kandidát A. Horváth Nitra. 
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Výsledky hlasovania:  
 
 
SÚHLASÍ:               3 členov 
NESÚHLASÍ:         0 členov 
ZDRŽALI SA:        3 členov 
NEHLASOVALI:   3 člen 
 
Uznesenie:  VMČ berie na vedomie vyššie uvedené hlasovanie. 

ZA:  5                                           PROTI: 0                       ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

K bodu  č. 3 

Žiadosť p. Horňáka, Nitra - ohľadom demontáže VN liniek VN 1214/1216 a VN 236/300, 

ktoré prechádzajú cez pozemky na uliciach spadajúcich do pôsobnosti.  

Tieto VN linky komplikujú život majiteľom rokov desiatky rokov , sú ťarchami na 

listoch vlastníctva  ,  neumožňujú im  riadnym spôsobom užívať ich vlastné pozemky  a 

toto všetko sa deje bez akejkoľvek finančnej náhrady. Linky VN 1214/1216 a VN 

236/300 majú byť  na základe právoplatného stavebného povolenia prevádzkovateľom 

(stavebníkom ) Západoslovenská distribučná a.s. odstránené bez náhrady . Stavebné 

povolenie č.17938/2019-003-Ing.Tr zo dňa 18.08.2020 bolo právoplatné v septembri 

2020. Požadujeme aby mesto Nitra vyzvalo Západoslovenskej distribučnej a.s. ku 

bezodkladnému začatiu prác v zmysle vydaného stavebného povolenia . 
 
Uznesenie:  VMČ žiada stavebný úrad o stanovisko k danej žiadosti. 

   ZA: 5                                 PROTI: 0                                    ZDRŽALI SA HLASOVANIA: 0 

K bodu  č. 4 

Žiadosť z odboru majetku – o vyjadrenie k nakladaniu s majetkom Mesta Nitra 

-  uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve Dolnomestského komposesorátu, p.s.-

/DKMN/, ktorá požaduje o zvýšenie predmetného nájomného ako je uvedené v priloženej 

žiadosti – zvýšenie nájomného na sumu 0,50Eur/m2/rok – prenájom pozemkov 

v k.ú.Párovské Háje, parc.reg.“E“ KN č.3961/2 – lesný pozemok o výmere 12932 m2. 

Elektronické hlasovanie per rollam zo dňa 5.5.2022: 

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: 0 
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Odpovede a pripomienky: 

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

v predložených  materiálov k zasadnutiu VMČ ku dňu 4.5.2022. 

Rôzne:  

p.Turba: sťažnosť obyvateľov Kyneku na zvýšený hluk na futbalovom ihrisku na Kyneku 

počas zápasov amerického futbalu – p.Turba preverí skutkový stav a na základe zistenej 

skutočnosti vyzve zástupcov klubu Nitra Kings o zjednanie nápravy. 

Požiadavky  VMČ:  

--- 

 

Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční  dňa                          
1.6.2022 o 17.00 hod. –  Na Hôrke Nitra,  

priestor VMČ. 

 

 

 

Zapísala:  Henrieta Strnisková 

                  6.5.2022                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ladislav Turba 

                                                                                                       predseda VMČ č. 5 

                                                                                     Nitra-Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 


