
Výbor mestskej časti č.1:       Horné a Dolné Krškany 

Predseda výboru:                    Ing. Miroslav Gut 
Sekretárka výboru:                        Mgr. Elena Klenková 
 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Z á p i s n i c a 
 

z riadneho zasadnutia výboru mestskej časti č. 1 Krškany zo dňa 15.8.2022 s týmto programom: 
  
1. Otvorenie 

2. Informácia zo zasadnutia MZ 

3. Došlá pošta na VMČ 

4. Požiadavky a pripomienky členov VMČ a rôzne  

5. Podnety občanov 

6. Záver 
 

Rokovania výboru mestskej časti Krškany sa zúčastnili členovia výboru  podľa prezenčnej 

listiny. 

Prítomní na rokovaní: Ing. Miroslav Gut, Ing. Marek Pinter, Ing. Anton Jánošík, , Ing. Miloš 

Ballay, Ing. Milan Tvrdoň, p. Iveta Čurgaliová,  Mgr. Melinda Drdoľová, p. Róbert Gajdoš  

Neprítomní – ospravedlnení: Jozef Gašparovič,  Mgr. Ján Kecskés,  Mgr. Erik Duchoň,  

Ing. Miloš Balko 

Výbor mestskej časti bol uznášaniaschopný. 

K bodu 1) Otvorenie a schválenie programu 

     Zasadnutie otvoril predseda VMČ Ing. Gut, ktorý privítal členov výboru a oboznámil ich 

s programom rokovania. Prítomní členovia VMČ súhlasili s navrhnutým programom. 

K bodu 2) Informácia zo zasadnutia MZ 

Predseda výboru informoval členov výboru o stretnutiach: s KDI, Službyt-om, 

stretnutie s vedúcim OŽP – ohľadne požiadavky na orez stromov na cintorínoch (požiadavka 

obyvateľov na stretnutie s odborníkom na mieste – cintoríny v Horných a Dolných Krškanoch). 

Spomenul tiež účasť na delegácii (spolu s p. poslancom MZ v Nitre – Pavlom Vargom) v 

partnerskom meste Báčsky Petrovec, kde sa uskutočnili Slovenské národné slávnosti. 

Príkladom nám všetkým môže byť súdržnosť komunity Slovákov žijúcich v Srbsku.  

Je na zváženie vyčleniť finančné prostriedky na podporu šírenia autentickej slovenskej kultúry 

v prostredí slovenskej enklávy žijúcej v Srbsku. Ďalej pripomenul mailom zaslanú pozvánku 

na 34. ročník turistického pochodu „Náučným partizánskym chodníkom Zlatno – Skýcov.“ 

K bodu 3)  

Došlá pošta na VMČ    

3.1  Listy a odpovede  

• Odpoveď  na pripomienky VMČ 39/2022 OŽP 

- majitelia pozemkov č. 1498/4, 1498/2 a 1501/15 k.ú. Dolné Krškany boli vyzvaní 

k pravidelnej údržbe pozemkov kosením a k odstráneniu inváznych drevín. 

Stanovisko VMČ: berie na vedomie informáciu 

• Odpoveď na pripomienky – 10ú/2022 ÚHA 

- vydané stanoviská pre stavebné povolenie: betonáreň pozemok „C“ KN, č.1311/2 

1309,1308/1, 1308/4 k.ú. Dolné Krškany; rekonštrukcia a nadstavba RD na 

polyfunkciu  pozemok „C“ KN č.403,404 k.ú. H. Krškany 

Stanovisko VMČ k odpovedi: berie na vedomie uvedenú informáciu.  

• Vyžiadanie vyjadrenia k petícii „Petícia za výstavbu chodníka Zlievarenská“ 

Výbor mestskej časti č. 1 na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.08. 2022 predmetnú 

petíciu prerokoval a berie na vedomie. Zároveň odporúča postupovať vo veci riešenia 

podnetu uvedeného v petícii v súlade so stanoviskami odborných útvarov a prioritne 

pokračovať v schválenom investičnom zámere realizácie chráneného železničného 

priecestia Zlievarenská a vybudovanie chodníka s rekonštrukciou MC v zmysle 

schválenej projektovej  dokumentácie.  
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• Odpoveď na pripomienky P/44 OŽP 

 

- vyčistenie zastávok: odstúpené na SMS 

- revitalizácia časti pozemku 178/1 Pri Kaplnke v H. Krškanoch: OŽP navrhuje 

odstrániť niektoré kry a stromy, vysadiť dve lipy a osadiť dve lavičky ku spevnenej 

ploche pred kaplnkou 

- vyzvať majiteľa k vyčisteniu pozemku 354/1 k.ú. H. Krškany: plocha toho času 

vykosená, vydokladované fotodokumentáciou 

Stanovisko VMČ: berie na vedomie informáciu 

 

K bodu 4) a 5) 

Uznesenie VMČ č.1  k realizácii integrovaného projektu v objekte bývalého podniku 

Elitex (objekt  jedálne; parcela č. 1482 k.ú. Dolné Krškany, výmera budovy:2124 m²) 

Na základe prieskumu požiadaviek obyvateľov mestskej časti VMČ n e s ú h l a s í 

s odpredajom objektu  bývalého podniku Elitex (jedálne a závodnej kuchyne)  

a  ž i a d a prednostu MsÚ o zabezpečenie posúdenia možností adaptácie objektu 

v zmysle zámeru vypracovaného Odborom projektového a strategického riadenia.  

Finančné prostriedky z Programu Slovensko 2021-2027 by riešili využitie objektu ako 

integrovaný projekt (centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, sociálne centrum, 

komunitné centrum a sčasti sociálny podnik). 

Hlasovanie: Za: 8  Proti: 0 

Požiadavky a pripomienky členov VMČ a rôzne (podnety obyvateľov MČ a i.) a podnety 

občanov 

  

- požiadavka na SMS: urgentne riešiť opravu Bočnej ulice  

- požiadavka na SMS: potrebné riešiť zaburinenie chodníkov v celých Krškanoch; 

odstrániť jamu: Novozámocká 64 /Slovenská správa ciest; žiada výstup zo 

stretnutia s KDI na úrovni pána primátora ohľadne priechodu pre chodcov 

a komplexného riešenia dopravnej situácie na Novozámockej ulici- prizvaný hosť 

-  pán Zábojník žiada o úpravu – orezanie stromov, vyschnutého porastu na 

cintoríne v Horných Krškanoch, o zabezpečenie prívodu elektriny a vody 

Ďalšie podnety obyvateľov boli prerokované a zapracované priamo do pokynov pre 

organizačný odbor 

POKYN pre organizačný odbor – požiadavky na odborné útvary 

Odbor životného prostredia:  

• VMČ opakovane žiada zabezpečiť okamžité riešenie havarijného stavu /opravy/  Domu 

smútku v Horných Krškanoch (zateká strecha ai.) 

• VMČ žiada správcu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p., Správa 

povodia dolnej Nitry na odstránenie orezov z pozemkov  okolo rieky Nitry v KÚ Dolné 

Krškany 

• VMČ žiada zabezpečiť ošetrenie aj ďalších stromov na cintorínoch Horné a Dolné 

Krškany, hlavne odumretých častí v korunách 

• VMČ žiada zabezpečiť vyčistenie voľnej plochy cintorínov od náletových drevín 

• VMČ žiada zabezpečiť údržbu mestského pozemku vedľa spoločnosti Mediderma 

• VMČ žiada zabezpečiť posudok drevín v objekte Kultúrneho domu Dolné Krškany 

a zároveň aj o výmenu spevňovacích popruhov alebo redukciu koruny vysokého stromu 

vedľa plotu s Roľníckou ulicou 

• VMČ žiada zabezpečiť ošetrenie platana na Novozámockej ulici pri bývalom KD 

v Horných Krškanoch 

 

 

Odbor dopravy:  

• VMČ žiada zabezpečiť PD na vyriešenie prechodu pre chodcov v blízkosti autobusovej 

zastávky Mraziarne 
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Stredisko mestských služieb: 

• VMČ žiada zabezpečiť minimálne aspoň lokálnu opravu najviac poškodeného povrchu  

Bočnej ulice. 

• VMČ žiada zabezpečiť odstránenie porastu burín na chodníkoch v mestských častiach 

Horné a Dolné Krškany. 

• VMČ opakovane žiada zabezpečiť  riešenie havarijného stavu /opravy/  Domu smútku 

v Horných Krškanoch (zateká strecha, opravu okapov, prístrešku ai.)  

• VMČ  opakovane žiada zabezpečiť predĺženie vodovodu popri chodníku v rozšírenej 

časti cintorína Horné Krškany 

• VMČ opakovane žiada zabezpečiť   doplnenie verejného osvetlenia na cintoríne Horné 

Krškany 

• VMČ žiada zabezpečiť okamžité riešenie uzatvárania veľkej brány pre vstup do 

cintorína pre autá, brána je nefunkčná a kontajner v objekte je často využívaný aj na 

umiestnenie komunálneho odpadu 

• VMČ žiada zabezpečiť kontrolu a opravu oplotenia cintorína Horné Krškany  

• VMČ žiada zabezpečiť okamžité riešenie havarijného stavu /opravy/  Domu smútku 

v Horných Krškanoch (zateká strecha ai.) 

• VMČ žiada zabezpečiť okamžité odvezenie komunálneho odpadu sedacia súprava 

a matrace pri vodojeme Bita, kusy nábytku - odpad je vyhodený vedľa cesty 

• VMČ žiada zabezpečiť vyčistenie okolia budovy jedálne Elitex od komunálneho 

odpadu 

 
K bodu 6) Záver  

        Pán predseda poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť, poprial všetkým pekný zvyšok 

leta a ukončil zasadnutie.    

Na prerokovanie na VMČ č. 1 bola po zasadnutí odborom majetku doručená Informatívna 

správa k BD Dvorčianska 63. Hlasovanie k navrhovanému zneniu uznesenia prebehlo per 

rollam. 

Uznesenie:  

VMČ č.1 predloženú informatívnu správu prerokoval, 

berie na vedomie a odporúča MZ v Nitre 

schváliť postup riešenia v navrhovanej alternatíve č.1. 

Hlasovanie : Za:9 Proti:0 
 

Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  dňa:    05.09.2022 

V Nitre dňa 30.08.2022                                                                                               

        

                                                                            

                                                                                                    Ing. Miroslav Gut, v.r. 

Zapísala:                                                                                      predseda VMČ č. 1 

Elena Klenková 

sekretárka VMČ č. 1 


