
 

 

Výbor  mestskej  časti  č.  6  Zobor  a Dražovce 
 

 

Predseda výboru:              Ing. M. Hatala 

Sekretárka výboru:           Ing. Ľ. Šterdasová 

 

                                        Z Á P I S N I C A 

 

 

- zo schôdze výboru mestskej časti č.6 Zobor a Dražovce, ktorá sa konala dňa 6.6.2019 v    

Kultúrnom centre Zobor s týmto programom: 

       

                 1. Informácie zo zasadnutia MZ.                                                                                                                                                                         

                 2. Aktuálne otázky, kontrola pripomienok   

                 3. Vyjadrenie k spisom predloženým odbormi a útvarmi Mesta 

                 4. Rôzne  

     

  Zasadnutie otvorila a prítomných na ňom privítala predseda VMČ Ing. M. Hatala. Na 

zasadnutí sa zúčastnilo 11 členov - priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi. 

Na zasadnutie VMČ bola doručená žiadosť OKČaŽP č. j. 211/2018 ohľadom odsúhlasenia. 

zjednosmernia Malej Kamennej ul. VMČ nesúhlasí so zjednosmernením ulice Malá Kamenná 

a rešpektuje názor obyvateľov, ktorí bývajú na Malej Kamennej a nadväzujúcich uliciach. 

K stanovisko pripája kópiu petičných hárkov. Na zasadnutie VMČ bolo doručené písomná 

stanovisko z OKČaŽP , v ktorom potvrdili nesúhlasné stanovisko k zjednosmerneniu ulice 

Malá Kamenná. 

Na predchádzajúcom zasadnutí VMČ sa osobne zúčastnil pán Ing. Piesecký, pracovník 

OKČaŽP, ktorý podal informáciu o autobusovom označníku  na Martinskej doline, ktorý je z 

časti na súkromnom pozemku pani Nikitovej, ktorá s tým nesúhlasí a nesúhlasí ani 

s odpredajom časti pozemku na zriadenia autobusovej zastávky pre autobusový spoj č. 25. 

VMČ odporúča otočiť autobusový označník tak, aby bol na mestskom pozemku, odstrániť 

nádobu na smeti,  ponechať autobusovú zastávku zatiaľ bez prístrešku a posunúť označník na 

okraj parcely sťažovateľky tak aby jej nebránil v užívaní nehnuteľnosti a bol na mestskom 

pozemku.     

 

1. Informácie zo zasadnutia MZ.    

  Vec : Návrh investičných akcií na rok 2019 – VMČ. č. 6 , Zobor-Dražovce 

      

Vyvolané investičné akcie z dôvodu budovania priemyselného parku sever a automobilky 

JLR: 

-SO Dolnohorská ul. aj rozšírenie komunikácie   I. etapa 42tis II. etapa 153tis 

-SO Oravská ul. 

-SO Rozmarínová 

       -SO Kultúrna  200 tis. 
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   -SO Kanálová  110 tis.  

 

Návrh investičných akcií na realizáciu v roku 2019 

 

-SO Poniklecova ul.od križovatky Klinčekova,  po Azalkovu 

            -SO Lukáčová   

            -SO Vansovej , od križovatky Jelenecká ul. po Radovú ul. 

            -SO chodník stará Dražovská od Svätourbanskej ul., po zadnú bránu do ZŠ Kráľa   

                  Svätopluka popri areály  UKF. 

            - SO Pod Zl. Brehom od križovatky Svätourbanská po zoborské jazierko 

            -SO Platanova ul. 

            -SO Mrázová   
 

Ostatné investičné akcie podľa zásobníka : 

-SO Hornozoborská ul.  576 tis 

-SO Hornohorská II etapa ( druhý asfaltový koberec) od čísla 22 po Klinčekovu ul. 55 tis€ 

-SO Vysoká ulica ul. 120 tis. 

-SO Ľaliová  100 tis. 

-SO Fialková  150 tis.- 

-SO Astrová  65 tis. 

-SO Narcisová  400 tis. 

-SO Klinčeková  290 tis. 

-SO Gladiolová  45 tis. 

-SO Havrania  305 tis.+ VO-1 500,- € pre PD  

-SO Pod Kostolíkom  140 tis. 

-SO Rosinského   38,5 tis   

-SO Jána Zelenáka – po križovatku Belopotockého  89 tis. 

-SO Dubová  75 tis. 

-SO Tatarková ulica od križovatky Kodályová po Moskovskú ulicu  40 tis. 

-SO Tatarová ulica -oprava chodníka od Bartókovej po Kodályovú  15 tis. 

-SO Dražovská cesta -popri plote UKF až po zadný vchod do areálu ZŠ kráľa Svätopluka 

120tis. 

-SO Kľúčovského  50 tis. 

-PD vybudovanie chodníka od Bartókovej po Kodályho  1,5 tis. 

-SO Klúčovského  50 tis. 

-SO Belopotockého  110 tis. 

-SO cesta k cintorínu od rampy (kostolíka)- Dražovce 

-SO MK Pod Zlatým brehom po Kľúčovského  25 tis. 

-chodník na Dražovskej ul. 3A vrátane križovatky Dolnohorská Dražovská 35 tis. 

-SO Gaštanová ul. 1-18- oprava uvedenej MK vrátane spojovacieho chodníka na Pánsku cestu 

55 tis. 

-Rekonštrukcia chodníka pre peších tzv. Kamenička,  

-SO Pod Lupkou      

-VO Hanuliakova ul. – Dražovce 

-SO Veterinárska ul.- 110 tis. 

-úpravy chodníka od Jednoty po križovatku, Dražovce“ , ktorá činí  6. 000,-€  

-SO ul. Nad Baňou  75 tis. 

-VO od Kláštorkej ul. po bývalý Liečebný ústav. 30tis. € 
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 3. Vyjadrenie k spisom predloženým odbormi a útvarmi Mesta, k žiadostiam 

          obyvateľov. 

Na zasadnutie VMČ bola doručený návrh Dodatku č.6 k Všeobecnému záväznému nariadeniu  

mesta Nitry č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra v znení dodatkov  

č. 1,2,3,4 a 5 v zmysle spisu č.j. 350ú/2019/OM. VMČ nemá žiadne pripomienke  

k horeuvedenému návrhu Dodatku č.6 v zmysle spisu č.j. 350ú/2019/OM. 

 

Na zasadnutie VMČ bola doručená písomná sťažnosť pána JUDr Vladimíra Novotného 

ohľadom konania akcie „EUROPA 2 Welcome summer“ na amfiteátri v Nitre v dňoch 17-18. 

mája 2019, ktoré trvalo od 17 oo do o2,16 hod., čím došlo k porušeniu nočného kľudu, 

porušeniu noriem hlučnosti. VMČ berie sťažnosť na vedomie a doporučuje odboru kultúry 

odsúhlasenie len do 23 oo hod. a tiež zváženie vhodnosti kultúrnych programov, ktoré 

používajú vulgárne slová. 

 

Na zasadnutie VMČ bola doručený zoznam rozkopávok MK č.j. 4568/2019 za mesiac apríl 

a máj 2019. 

 

Na zasadnutie VMČ bola doručená žiadosť p. Jozefa Bačíka, zastúpeného advokátskou 

kanceláriou – JUDr. A. Endrodyho, ohľadom zámeny a odpredaja pozemkov v zmysle spisu 

č.j. 316ú/4276/2019/OM. VMČ  sa k spisu vyjadrí na budúcom zasadnutí, po vykonaní 

tvaromiestnej obhliadky. 

 

Na zasadnutie VMČ bola doručená žiadosť pani J. Gregušovej na úpravu užívacích vzťahov 

Mesta Nitra k pozemku na Dolnohorskej ul. v Nitre v zmysle spisu č.j. 368ú/2019/OM. Po 

prerokovaní uvedeného spisu sa, VMČ nebude v danej problematike vyjadrovať, nakoľko  je 

to v plnej kompetencii odboru majetku v spolupráci s právnym oddelením.  

 

Na zasadnutie VMČ bola doručená informácia z OVaR/64ú/2019 ohľadom  inžinierských 

sietí, voda a kanalizácia na Dolnohorskej ul. VMČ ďakuje za informáciu, ale VMČ žiadal 

informáciu o technickom stave sietí, nakoľko  táto cesta má tvoriť náhradnú obchádzkovú 

trasu pri budovaní mimoúrovňovej križovatky Prvosienkova a I/64 , bude je nutné opraviť. 

Častými poruchami vodovodného potrubia je značne narušená a na niektorých miestach 

prepadnutá vozovka naznačuje poruchu na kanalizácii . Preto žiadame predmetnú vec 

komunikovať so ZSVS , aby sa vyjadrili k technickému stavu sietí v tomto úseku 

Dolnohorskej ulice.  

 

Na zasadnutie VMČ bola doručená žiadosť pani Ž. Bočkay Páleníkovej ohľadom opravy 

Levandulovej ul. VMČ potupuje požiadavku na odbor majetku na preverenie majetkových 

pomerov a na OVaR ohľadom nacenenia , na súvislú opravu Levandulovej. 

Odpoveď: OM potvrdil spis č.j. 336ú/2019/OM, že Levandulová ul. je vo vlastníctve Mesta 

Nitra. OVaR 100/2019/Ša nacenil SO MK Levandulová s predpokladaným nákladom 12 500,- 

 

Na zasadnutie VMČ bola doručená emailovú žiadosť od pána Juraja Smutného, ohľadom  

verejného osvetlenie na Azalkovej ul.  Nakoľko zatiaľ nie je doriešené verejné osvetlenie 

Kláštorská ulica - Liečebný ústav , predmetná žiadosť si vyžaduje samostatnú projektovú 

dokumentáciu , bez ktorej správcovská spoločnosť ELCOMP  nevie naceniť realizáciu .I keď 

pri tvaromiestnej obhliadke tam sú osadené nové betónové stĺpy elektrického vedenia, nebolo  
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to koncepčne vyriešené tak aby to vyhovovalo aj umiestneniu VO. Upozorňujeme, že na 

predmetnej ceste nie je kanalizácia, ani spevnený povrch ,nakoľko to bola donedávna iba 

vinohradnícka cesta. Postupnými krokmi s budovaním inžinierskych sietí, bude vybudované 

aj verejné osvetlenie.  

 

VMČ žiada od Západoslovenskej spoločnosti a.s. o informáciu, či bola vyhotovená PD na 

kanalizáciu na Podhorskej ul. tak, ako ste to oznámili výboru v zmysle Vášho stanoviska č.j. 

68894/21/Mg/2015. Odpoveď: Západoslovenská spoločnosť a.s. písomne potvrdila, že na 

uvedenú stavbu bola Vypracovaná PD a bolo vydané stavebné povolenie č. OU-NR-ESPZ3-

2017/023035-03/F49 

     

Na zasadnutie VMČ bola doručené stanovisko OKČ a ŽP k žiadosti pani A. Viznerovej,  

 Nitra, ohľadom zlého technického stavu MK Chmeľova dolina č. 49-99- jedná sa o bočnú  

slepú uličku. OKČaŽP – SMS uskutočnili tvaromiestnu obhliadku, kde zistili, že závady                                                         

nemožno odstrániť lokálnou opravou MK, predo navrhujú súvislú opravu MK Chmeľova 

dolina č. 49-99. 

 

VMČ postupuje požiadavku súvislej opravy MK Chmeľova dolina č. 49-99 na odbor  

investičnej výstavby a rozvoja na nacenenie navrhnutej investície. 

Odpoveď: OVaR92/2019/Šf. Investičnú akciu SO MK Chmeľová dolina č. 44-99 zaradili do  

návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2019 s predpokladaným nákladom 500 000,-€ 

 

Na zasadnutie VMČ bola doručená žiadosť pána V. Kúbeľa, Nitra ohľadom zaplavovania 

nádvoria rodinného domu dažďovou vodou z Dolnohorskej ul. VMČ vzhľadom na 

kompetencie odboru investičnej výstavby a rozvoja postupuje žiadosť na návrh riešenia. 

 

Výtlky na MK je potrebné nahlásiť na emailovú adresu pána Ing. Muziku 

muzika.lubomir@msunitra.sk. 

  

Na zasadnutie VMČ bolo doručené stanovisko ZsVS. a.s. č. j. 15436/2016-EB zo dňa  

18.3.2016 k výzve odstránenia nedostatkov po dobudovaní kanalizačnej siete. V prílohe boli  

uvedené termíny opravy povrchu vozovky v Dražovciach na uliciach :  Kanálová do  

31.5.2016, Topoľčianska do 31.9.2016. – poslaná výzva na ZsVS. 

Odpoveď : ZsVS písomne vyzvala firmy Monstav Nitra a INPEK na odstránenie závad na  

horeuvedených lokalitách. Nakoľko firmy opakovane nereagujú na ich výzvy, bude ZsVS 

pristúpiť v zmysle ZOD a dohode o záručných opravách k sankciám voči uvedeným 

spoločnostiam. 

Dňa 19.7.2017 zástupcovia VMČ č. 6 p. Varga Pavol a p. Mišuta Štefan a za občanov p. 

Civáň Pavol preverili, ktoré požiadavky neboli splnené, jedná sa o nasledovné ulice : 

- Vrbová ul. na spojke ulice Vrbovej a Belopotockého prepadnutý povrch. 

Vyspraviť povrch kanálovej prípojky od MŠ. 

- Zoborská ul. upraviť krajnicu ( s hornej časti) medzi ulicami Horeckého a Pekná 

na pôvodný rozsah podkladu 

- Pri Perinovej studni upraviť krajnicu pred domom č. 2 – značné výškové rozdiely 

- Ulica Pod kostolíkom zdvihnúť kanalizačný poklop a vyspádovať k ceste pred 

domom č. 21 

- Kanálová ul. – zdvihnúť poklop napájajúcej šachty, min. na spád nivelety pred  
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- domom č. 4 

-  Topoľčianska ul. zdvihnutie prípojkového poklopu šachty pred domom č. 31 p. 

Ďalej úprava chodníka pri čerpacej stanici , pred rodinným domom č. 6, ktorý 

bol poškodený pri realizácii kanalizácie, oprava chodníka po celej dĺžke 

Topoľčianskej ul. 

- Kultúrna ul. – prepadávanie po celej trase                                                                                                                       

- Rozmarínova ul. – prepadávanie po celej trase 

- Severná ul. - podmývanie 

ZÁVER : jedná sa o najnutnejšie prípady opráv po realizácii kanalizácii t,j, hlavných 

tržs a prípojkám k RD. Závady boli doručené na odbor investičnej výstavby a rozvoja. 

Odpoveď OVaR : Odbor postúpil požiadavku VMČ na OKČaŽP. 

Na VMČ bolo doručené písomné stanovisko od OKČaŽP, v ktorom oznamujú 

postúpenia požiadaviek na Zsl. Vodárenskú spoločnosť, a.s. 
Odpoveď OKČaŽP-SMS pán Kováčik postúpil danú záležitosť na priame vybavenie do ZsVS 

a.s.      

4/Rôzne : 

Členovia VMČ sa jednoznačne uzniesli na vypracovaní  nového návrhu k územnému 

plánu v mestskej časti Zobor  v súvislosti so znížením podlažnosti novej zástavby. 

 

Predseda VMČ vyzval prítomných členov na zmapovanie presahujúcej zelene do miestnych 

komunikácii a chodníkov v mestskej časti Zobor. 

       

Člen VMČ pán Mgr.Fábry, ako zástupca Občianskeho združenia Pre Dražovce, Nitra-

Dražovce, preložil písomný návrh na zriadenie funkčného miesta koordinátora práce 

s neprispôsobivými občanmi. VMČ berie na vedomie a zároveň podporuje zriadenie 

funkčného miesta koordinátora práce s neprispôsobivými občanmi.    

 

Člen VMČ pán ThDr.Tibor Ujlacký, PhD., podal požiadavku ohľadom rozšírenia verejného 

osvetlenia na parkovisku za kostolíkom na Zobore, jedná sa o osadenie jedného stĺpa VO 

k existujúcemu osvetleniu, nakoľko sa tam v nočných hodinách združujú občania ktorí svojim 

správaním narúšajú verejný poriadok. Predseda VMČ podal informáciu po osobnom dohovore 

s pánom Ďurišom f. Elcom, je potrebné zadať vyhotovenie projektovej dokumentácie. 

Ďalej požiadal o rekonštrukciu o rekonštrukciu MK Morušova ul. – cesta za KD Zobor. 

VMČ súhlasí so zadaním vyhotovenia projektovej dokumentácie na predmetné nasvietenie 

parkoviska na Morušovej ulici. 

 

Poslanec pán Varga pripomenul požiadavku výmeny VO na Topoľčianskej ul. v Dražovciach 

vrátane osadenia kamerového systému – min. 2 ks. 

 

5/ Pripomienky                                                                                                      
Pripomienka č.30/2015/VMČ č.6 zo zasadnutia 3.12.2015 : VMČ požaduje od OKČ a ŽP 

odstránenie čiernej skládky medzi obcou Dražovce a vodárňou – kontaktná osoba na  

identifikáciu lokality pán poslanec P. Varga t.č.0903 460 550. 

     

Pripomienka č.13/2018/VMČ č.6 zo zasadnutia 12.7.2018: VMČ žiada OKČaŽP o realizáciu 

prechodu pre chodcov pre chodcov na ulici Oravská, pri zastávke Veterinárska. Pre 

bezpečnosť  
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obyvateľov na Oravskej ul. ďalej ,žiadame zníženie povolenej rýchlosti pre automobily. 

Príloha : písomný podnet obyvateľa p. Nosiana 

VMČ berie stanovisko na vedomie , ale navrhuje riešenie: zrealizovať na autobusovej 

zastávke ostrovček na vystupovanie, na jeho konci urobiť prechod pre chodcov. Kontaktná 

osoba poslanec Varga t.č.0903 460 550. 

Odpoveď : OKČaŽP postúpilo uvedenú požiadavku na OIVaR. Podľa nášho názoru je 

vyhotovenie nástupného ostrovčeka s prihliadnutím na parametre komunikácie a priľahlú 

zeleň technicky zložitejšie 

Odpoveď OIVaR : investičná akcia bola zaradená do návrhu rozpočtu na rok 2019 

s predpokladaným nákladom 5.500,-€. 

 

Pripomienka č.16/2018/VMČ č.6 zo zasadnutia 23.8.2018: VMČ žiada ÚHA, referát  

dopravného urbanizmu a inžinieringu o vypracovanie dopravnej koncepcii v mestskej časti  

Zobor s prihliadnutím na uzavretie Prvosienkovej ul. pri budovaní mimoúrovňového 

dialničného napojenia I.64, mestská časť Zobor príde o ďalší prístup na cestu I/64. Nakoľko 

chceme predísť kolabovaniu dopravy v tejto mestskej časti žiadame koncepčne riešiť s 

predstihom túto situáciu. Do pozornosti dávame možnosť sprejazdnenia starej Dražovskej 

cesty, čím by sa sčasti odbremenila Oravská cesta.  Nakoľko z tejto časti Zobora bude 

dočasne zrušený prístup na I/64 , doporučujeme  opraviť a rozšíriť Dolnohorskú ulicu, tak aby 

spĺňala parametre obojsmernej premávky a  mestskú časť Zobor  a Dražovce prepojiť 

asfaltovou komunikáciou cez Poniklecovu  ulicu s mestskou časťou Dražovce asfaltovou 

cestou prepojením na Zoborskú cestu. 

Odpoveď ÚHA-DaCH-16ú/2018 Ing.Panský: Pre spresnenie táto časť Zobora nebude 

prístupná iba v čase realizácie mimoúrovňovej križovatky po dobu 6 mesiacov. Práve pri 

dobudovaní tejto križovatky bude táto časť napojená križovatkou, ktorá zabezpečí 

bezkolíznosť a zvýši sa plynulosť dopravy. V prílohe Vám zasielame situáciu mimoúrovňovej 

križovatky. Počas uzávierky cesty I/64 bude prístup realizovaný cez Dolnohorskú 

a Klinčekovu ul. 

Vaše návrhy na sprístupnenia, otvorenia Oravskej ul. je možné vydaním rozhodnutia o zmene 

kategórie uvedenej komunikácie z cyklistickej na obslužnú verejnú. Upozorňujeme, že táto 

komunikácia bude napojená na Dolnohorskú, ktorá bude slúžiť ako obchádzková trasa. 

V schválenej koncepcii cyklistickej dopravy mestským zastupiteľstvom sa počíta s touto 

komunikáciou ako cyklistickou trasou. 

ÚHA nezabezpečuje opravu a rozšírenie komunikácií, nezabezpečuje prípravné dokumentácie 

pre dopravné stavby. Uvedené zabezpečuje odbor inv. výstavby a rozvoja. Taktiež sa to týka 

prepojenia asfaltovou komunikáciou mestskú časť Dražovce s miestnou komunikáciou 

Poniklecova a Zoborská. Vaše podnety postupujeme na odbor investičnej výstavby a rozvoja.  

 

Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie Vaše stanovisko, ale nesúhlasí s uzávierkou 

Prvosienkovej ul., kým nebude zrealizované náhradné riešenie pripojenia na I/64 počas 

budovania mimoúrovňovej križovatky, ktorej realizácia bude trvať viac ako uvádzate t.j. 6 

mesiacov. 

Predseda VMČ podal informáciu o rokovaní , ktoré sa konalo dňa 7.2.2019 ohľadom 

hľadania náhradného riešenia horeuvedeného problému za účasti projektanta, Krajského 

dopravného inšpektorátu PZ a poslancov. V tomto štádiu sa hľadá návrh náhradného 

riešenia, ktorý bude po vypracovaný prezentovaný poslancom Mesta. 

 



Pripomienka č.19/2018/VMČ č.6 zo zasadnutia 4.10.2018: VMČ súhlasí a odstupuje žiadosť  
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pani P. K. Zlatošovej, Nitra ohľadom umiestnenia spomaľovačov na Hornozoborskej ul., od 

Slávičích chodníkov smerom na Nitrianske Hrnčiarovce na ÚHA, referát dopravného 

urbanizmu a inžinieringu na priame riešenie.  

Príloha : kópia žiadosti 

 

Pripomienka č.20/2018/VMČ č.6 zo zasadnutia 8.11.2018: VMČ žiada OKČaŽP – SMs 

zrealizovať prechod pre chodcov v okolí autobusovej zastávky „Orechová“, zo zastávky 

smerom ku konečnej autobusu č. 10. Príloha : mapa – doloží predseda VMČ. 

Odpoveď : OKČaŽP požiadal Stredisko Mestských služieb o vypracovnaie PD a jej 

predloženie na OKČaŽP, ktorá bude následne odstúpená na KDI PZ Nitra. 

       

Pripomienka č.3/2019/VMČ č.6 zo zasadnutia 7.3.2019: VMČ žiada OKČ a ŽP, na základe  

už druhej písomnej požiadavky na zníženie enormného hluku diaľnice a smogu obyvateľov  

z ulice Nad baňou, Oravská Veterinárska a časť Šindolky, ktorú na VMČ osobne doručil pán 

prof. Ing. Imrich Točka o návrh riešenia.  

Príloha : písomná žiadosť. Na VMČ bola doručená odpoveď č.j.ÚHA-DACH-3396/2019 

 

Pripomienka č.4/2019/VMČ č.6 zo zasadnutia 7.3.2019: VMČ žiada MP na základe  

podnetu pani Melánii Marenčákovej, Dražovce o zriadenie nápravy nakoľko na Hornej 

a Horeckého ul. v Dražovciach parkujú autá na zeleni. 

Odpoveď MP č.j. 70171/2019: v rámci priebežnej pochôdzkovej činnosti budeme vykonávať 

v uvedenej lokalite kontrolu dodržiavania zákona. 

 

Pripomienka č.4/2019/VMČ č.6 zo zasadnutia 7.3.2019: VMČ žiada OKČ a ŽP, na základe 

podnetu obyvateľov v Dražovciach vyčistiť všetky odvodňovacie rigoly. Ďalej zabezpečiť 

dopravné značenie (vedľajšia +hlavná cesta v celých Dražovciach) 

Kontaktná osoba - pán poslanec P. Varga t.č.0903 460 550. 

Na VMČ bola doručená odpoveď č.j.OKČaŽP/p/21/2019 

 

Pripomienka č.5/2019/VMČ č.6 zo zasadnutia 11.4.2019: VMČ žiada OKČaŽP, SMs 

o opravu chodníka od križovatky Svätourbanská – stará  Dražovská ul.  popri areáli 

Pedagogickej fakulty po ZŠ Kráľa Svätopluka. Príloha: kópia žiadosti. 

Odpoveď: OKČaŽP-Sms zaradilo opravu horeuvedeného chodníka do zoznamu opráv MK 

a chodníkov. 

Ďalej žiada rozšírenie verejného osvetlenia na parkovisku za kostolíkom na Zobore, jedná sa 

o osadenie jedného stĺpa VO k existujúcemu osvetleniu, nakoľko sa tam združujú 

neprispôsobiví občania, najmä v tejto neosvetlenej časti. 

VMČ žiada osadenie dopravného zrkadla na križovatku Malá Podhajska x Podhajska, 

Hornozoborská x Metodova, v Dražovciach Smrekova ul. 

Odpoveď: OKČaŽP/P/54/2019 na osadenie dopravného zrkadla na križovatke Malé 

Podhajská x Podhajská bolo vydané určenie použitia dopravného značenia a zariadenia pod 

číslom OKČaŽP 7759-50ur-TDZ/2018. Uvedené je potrebné riešiť so Strediskom mestských 

služieb. Osadenie dopravného zrkadla na Smrekovej MK Dražovce je v prvom rade potrebné 

pristúpiť najprv k odstráneniu prekážok, ktoré bránia vo výhľade t.j. ostrihanie, úprava 

zelene. Osadenie dopravného zariadenia je možné až po vyčerpaní všetkých technických 

možností, ktoré bránia rozhľadu. V uvedenej veci je potrebné obrátiť sa najprv na Stredisko 

mestských služieb, ktoré je správcom miestnych komunikácii. 



 

Pripomienka č.6/2019/VMČ č.6 zo zasadnutia 16.5.2019: VMČ žiada investičné oddelenie o   
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vyhotovenie projektovej dokumentácie na VO na parkovisku za kostolíkom na Zobore. 

 

Pripomienka č.7/2019/VMČ č.6 zo zasadnutia 16.5.2019: VMČ žiada ÚHA- Referát 

dopravného urbanizmu a inžinieringu o dokončenie kruhového objazdu pod amfiteátrom na 

Dolnozoborskej ul., z dôvodu, že navrhnuté dočasné zariadenie je porušené a  žiada o trvalé 

vyriešenie kruhového objazdu.  

 

Pripomienka č.9/2019/VMČ č.6 zo zasadnutia 16.5.2019: VMČ žiada OM, aby vyzval 

železnice Slovenskej republiky k ohradeniu železničnej stanici v Dražovciach, nakoľko tam 

neprispôsobiví občania vozia odpad. Kontaktná osoba : pán poslanec P. Varga t.č.0903 

460 550 

 

Pripomienka č.10/2019/VMČ č.6 zo zasadnutia 6.6.2019: VMČ žiada OVaR o nacenenie  

MK Morušova ul. – cesta za KD Zobor. 

 

Pripomienka č.11/2019/VMČ č.6 zo zasadnutia 6.6.2019: Člen VMČ pán Fábry žiada 

OVaR o vykonanie realizácie VO - HanuliakovA ul., ktorá bola zaradená do 

investičných akcií. Ďalej žiada opravu MK Hanuliakovej ul. 

 

Zasadnutie ukončil predseda VMČ Ing. M. Hatala a prítomným poďakoval za účasť.  

 

 

  Termíny zasadnutí na rok 2019 :   12.9.,  3.10.,  7.11,  5.12. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitre dňa 10.6. 2019                                                     Ing. M Hatala                                                                                                                                                              

                         predseda VMČ 

 


