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          Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia VMČ č. 5 Nitra – Diely,Kynek, Mlynárce, Párovské Háje  

zo dňa 01.04.2015 konaného v KD Mlynárce 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
2. Prerokovanie došlej pošty 
3. Rôzne  

 
Zasadnutie otvoril a členov VMČ privítal predseda VMČ Ing. Milan Burda. 
Zasadnutia sa zúčastnili 7 členovia (priložená prezenčná listina), takže VMČ bol 
uznášaniaschopný. 
 
 

K bodu 1 – Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
  

- Kanalizácia MČ Kynek a Párovské Háje - odstránenie závad spätných úprav po 
kanalizácii  

Keďže dodnes nebolo oficiálne zvolané reklamačné konanie(od augusta 2013 plynie 5-ročná 
záručná lehota na stavbu), požiadal predseda VMČ opätovne   primátora mesta, aby 
zástupcovia mesta zvolali toto konanie za účasti investora stavby, zhotoviteľov stavby 
a správcu miestnych komunikácií. Tohto rokovania by sa mal zúčastniť aj zástupca  VMČ 5. 
Ing. Mikulášik je názoru, že za MK zodpovedá správca, teda Mestské služby, a tie by mali 
zvolať toto reklamačné konanie. 
Keďže sa ku dňu zasadnutia VMČ 5  nemal žiadne stanovisko k veci, predseda VMČ  
kontaktoval opätovne primátora mesta. Ten informoval, že dal pokyn GR ZsVS, aby zvolal 
reklamačné konanie čo najskôr. 
 
VMČ/39/2013 - Službyt Nitra - riaditeľ  
VMČ č. 5 žiadalo v roku 2014, aby do rozpočtu Službytu Nitra na rok 2014 bolo zaradené  
(rozpočtovým opatrením) pripojenie kultúrneho domu v Párovských Hájoch a na Kyneku k 
existujúcej verejnej kanalizácii.  

- Službyt Nitra, s.r.o. podľa informácie riaditeľa p.Bielika zo ňa 11.2.2015 vypracoval 
rozpočet týchto prípojok a zaslal túto požiadavku mestu Nitra-odboru výstavby a rozvoja. 

V tejto veci nám bol doručený na vedomie list prednostu mestského úradu, 
adresovaný riaditeľovi Službytu Nitra. V ňom sa uvádza, že mesto súhlasí s PD 
a prácami na  BD Olympia, o dofinancovaní kanalizačných prípojok KD sa nič 
nehovorí. Záver: Je na poslancoch MZ, či schvália potrebné finančné prostriedky na 
tieto stavebné práce. 

- Táto informácia nerieši naše požiadavky. Podľa informácií Ing. Mikulášika, 
bolo v roku 2014 deklarované zo strany riaditeľa Službytu, že finančné 
prostriedky na tento účel má k dispozícii. V r.2015 to už neplatilo.  Rozhodnutie je 

na poslancoch, ktorí by mali na základe iniciatívy VMČ 5 na zasadnutí MZ  
rozpočtovým opatrením schváliť  príslušné čiastky na realizáciu kanalizačných 
prípojok (závisieť to bude od finančných možností mesta).  
 

- schody pri škôlke od BD na Dunajskej smerom dole ku Zvolenskej popri zadnom plote MŠ       
   Zvolenská, z bočnej strany bytovky Zvolenská nepárne čísla sú v zlom stave a steká po     
   nich blato, chýba zábradlie – podľa stanoviska MsS po tvaromiestnej obhliadke sú schody     
   v poriadku. Stále však chýba dobudovať zábradlie. Na to je určená časť zo sumy 50.000  
   EUR z dodatočného transferu pre MsS (určená aj na iné drobné investičné akcie VMČ).  
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- vybudovaný oblúk na  konci ulice Zvolenská nepárne čísla zasahuje obrubníkmi hlbšie do 

cesty, je problém, aby tadiaľ prešlo napr. vozidlo NKS či hasiči, parkujúce vozidlá 
obyvateľov BD prekážajú prejazdu hore uvedených vozidiel, je nutné ho upraviť – rozšíriť 
prejazdnú šírku resp. posunúť obrubníky aj s dopravnou značkou   
- Mestské služby nám zaslali odpoveď, kde uvádzajú, že oblúk je vybudovaný podľa 

projektu dopravného projektanta  a problém môže riešiť cestný správny orgán – 
Mesto Nitra a to tak, že zakáže parkovanie vozidiel na úrovni oblúka. Podľa nich je 
potrebné privolať na prekážajúce parkujúce vozidlá Mestskú políciu, ktorá by mala 
vodičov sankcionovať. Stanovisko MsS je pre nás neprijateľné. Preto sa VMČ 5 listom 
obrátil na ved.OVaR Ing.Hozlára , a tiež na cestný správny orgán mesta Nitra(,referát 
dopravy UHA MSU) so žiadosťou o návrh technického riiešenia (odsun obrubníka 
o cca 30-40 cm,takisto aj zvislej dopravnej značky). 

 
- na ul. Zvolenská sme požiadali o vysprávku MK pri BD párne čísla (cca v strede MK je 

výtlk), a tiež chodníka pred vchodmi č. 15-17-19. 
- Opravy výtlkov sa začali realizovať. Práce boli prerušené vzhľadom na daždivé 

počasie a budú pokračovať potom, čo  bude k dispozícii potrebná asfaltová zmes. 
Úloha sa priebežne plní. 
 
VMČ/32/2014 - odbor školstva OÚ v Nitre  
- zabezpečiť opílenie stromov v areáli Liečebno-výchovného sanatória od ul. Hájska  

Práce sa začali na jeseň 2014, pokračovať sa bude  po 31.03.2015, teda vo 

vegetačnom období podľa finančných možností LVS.Úloha trvá. 
Prípadný  výrub stromov  (požiadavka pŠupkovej,Ovocinárska 2) bude aktuálny až 
v októbri  2015 (mimo vegetačného obdobia). 

- Požiadame listom mestský úrad, aby zodpovedný pracovník obhliadol  areál 
Liečebno-výchovného sanatória a označil všetky stromy, ktoré sú potrebné na výrub. 

 - MsS Nitra - cintorín Kynek - opíliť, vypíliť suché stromy, posúdenie stavu stromov  
vzhľadom na ich vek, aby sa predišlo škodám na náhrobných kameňoch.  
Na vedomie - MsÚ -- Ú HA, MsS Správa cintorínov  
Práce na opiľovaní stromov sa začali. Mestské služby budú v rámci návrhu rozpočtu na  
rok 2015 žiadať o pridelenie finančných prostriedkov za účelom riešenia stavu drevín  
na cintorínoch. Dosledovať v rozpočte Mestských služieb  na rok 2015, úloha trvá. 
 
P. Dekýšová- chodník pozdĺž Štúrovej ulice v úseku Bolečkova/ Telgártska v Mlynárciach 
Z dôvodu nevhodného spádovania voda z chodníka steká do jej záhrady a  na základy jej 
rodinného domu. RN 5200 €. Ide o značnú investíciu, ktorú musí VMČ 5 presadiť do 
rozpočtu mesta. 
 
VMČ/35/2014 - Pavel Moravčík, Štúrova 98, Nitra  
Sťažnosť na zlú realizáciu úpravy cesty a chodníka pred domami Štúrova 98 a 100,  
mestská časť Mlynárce,  RN opravy vyčíslené na 1400 €. VMČ 5 musí presadiť schválenie 
tejto položky v rozpočte mesta. Obe investičné akcie dosledujeme. 
 
 
VMČ - 3/2015 – Gašparovičová, ul. Rýnska – žiadosť o vybudovanie nového detského 
ihriska 

Za výbor mestskej časti bol poverený gestorstvom nad detskými ihriskami Ing. Török. 
Predseda VMČ Ing. Burda kontaktoval pracovníkov mesta, dostal informáciu, že 
o konkrétnych lokalitách budovania nových detských ihrísk v r.2014 rozhodlo vedenie 
mesta, nebolo to riešené na porade predsedov VMČ.  

- VMČ 5 bude trvať na tom, aby v roku 2015-6 bolo do plánu zaradené aspoň jedno 
ihrisko v mestskej časti Diely. PhDr. Török ako garant VMČ 5 pre túto problematiku 
za spoluúčasti zodpovedných pracovníkov MsU spracuje koncepciu budovania 
nových DI v našom obvode , prípadne opráv  starších DI. Na vybudovanie nových DI 
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je v rozpočte mesta NR na rok 2015  len 54.750 EUR z presunov (na konkrétnych 5 
DI už vysúťažených v minulom roku, dosiaľ nerealizovaných). 
 

 Riešenie protihlukovej  bariéry na Kyneku-severný obchvat R1A 

NDS podnikla kroky vo verejnom obstarávaní. Uvedené je v sledovaní ; T: jún 2015 
 
VMČ - 24/2015 – Ing.arch Jozef Chlapečka  - schodisko pred Murániho 22 
Ako zástupca vlastníkov bytov žiada o rekonštrukciu predmetného schodiska.  V uvedenej 
veci bol kontaktovaný aj predseda VMČ a keďže ide de facto o vybudovanie nového 
schodiska, je potrebné vyčísliť kalkuláciu na jeho realizáciu. Zabezpečí Ing.Chlapečka. 

Ing.arch Chlapečka zabezpečil vyčíslenie nákladov na vybudovanie schodiska-je to 
suma cca 2,500€ . Schodisko bude zrealizované z čiastky 50.000 EUR ,schválených 
19.3.2015 na MZ ako dodatočný transfer pre MsS. PS: Riaditeľ MsS dostal 
písomnú(emailovú) žiadosť VMČ 5 zrealizovať túto akciu. 
 
- Požiadavka na riešenie situácie s prízemnými bytmi na ul. Rýnska, ktoré majú okná na 

úrovni terénu.  
Službyt Nitra informoval, že navŕšenie zeminy bolo urobené dodatočne len kvôli tomu, 
aby mohli byť objekty BD  skolaudované (inak by sa istý dotknutý účastník konania-
obyvateľ blízkeho RD  odvolal). Spätná úprava terénu je zrejme nemožná, resp. VMČ 5 
takúto možnosť preverí.  

- Vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP na ul. Tokajská 2-preveriť úhrady podľa platnej 
VZN 

Ing.Pánsky potvrdil, že referát dopravy UHA MsU  pripravuje dodatok k VZN, 
ktorý rieši úhradu dopravného značenia pri vyhradení parkovacieho miesta. Návrh 
dodatku VZN je v pripomienkovom konaní na úrade.  

 
- Preveriť možnosť osadenia spomaľovacieho prahu na začiatku ul. Tokajská – UHA, 

ref.DaCH 
- Riešiť bude Ing.Pánsky po veľkonočných sviatkoch s Krajským dopravným inšpektorátom 

PZ . Potrebné dosledovať. Úloha trvá.  
- Opraviť výtlk na ul. Hydinárska v križovatke s ul. Jarocká – správca komunikácií Mestské 

služby – Je zaradený do plánu opráv MsS – úloha v sledovaní. 
 
- Riešiť poškodzovanie novej fasády na KD Párovské Háje ďatľami 

- Mestský úrad – Odbor komunálnych činností zaslal tento podnet na riešenie na 
Službyt Nitra s tým, že im odporučil nainštalovať na fasádu zariadenia na zabránenie 
ďalšieho poškodzovania novej fasády – maketu dravca.Sledujeme. 

 
- Požiadavka p.Petra Stiefela zo Šúdolskej ulice o vysprávku výtlkov na ul. Jarabinová 

a premiestnenie stojiska kontajnerov na konci ul.Rýnska inam- gestoruje M.Burda, oslovil 
OKČ MsU, rokujeme o náhradnom mieste pre kontajnery. Zostáva v riešení. 

      Jarabinová je spevnená len vyfrézovanou asfaltovou drťou, Požiadavka zaslaná na MsS,  
      poverený riaditeľ prisľúbil realizovať v 15. KT.  
 
-    Stanovisko Slovenskej pošty k žiadosti VMČ 5 zo dňa 19.2.2015 o zriadenie pobočky  
     pošty na Viničkách(ul.Rýnska) zatiaľ neprišlo. –PO 1 mesiaci  urgované emailom, bez  
     reakcie. VMČ 5 zašle urgenciu oficiálnou poštou. 
-    3.3.2015 bola výboru doručená odpoveď p.Šterdasovej z MsS k výsadbe kríkov,  
     doplneniu lavičiek na novom cintoríne v Mlynárciach. Je potrebné vypracovať projekt  
     sadových úprav vrátane drobnej architektúry. Realizácia podľa finančných možností  
     správy cintorínov MsS. 

-Ing.Lančarič z UHA náš podnet dostal 1.4.2015 emailom, bude sa ním zaoberať. 
Spracuje návrh. Kontrola: na zasadnutí VMČ 5 v máji. 
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K bodu 2 - Prerokovanie došlej pošty 

VMČ/29/2015 - odbor majetku – žiadosť o vyjadrenie k odpredaju neoprávnene 
zabratého mestského pozemku p.č. 462/4  
- Boli sme požiadaní o vyjadrenie k odpredaju časti tohto pozemku k.ú. Mlynárce, nakoľko 
bolo zameraním zistené, že časť oplotenia p. Virága stojí na tomto pozemku.  

- VMČ uvedené prerokovalo a nakoľko je tento pozemok súčasťou navrhovanej 
prepojovacej komunikácie A .Točíka – Furmanská , neodporúča predaj časti 
pozemku žiadateľovi. Stanovisko VMČ sa opiera o vyjadrenie útvaru hlavného 
architekta MsU. 

 
VMČ/30/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť o vyjadrenie 
k vyhradeniu parkovacieho miesta  
- Boli sme požiadaní o vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta na ul. Na Hôrke 22 pre 
Erika Gyepesa, fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie.  

- VMČ uvedené prerokovalo a ODPORÚČA postupovať v zmysle platného všeobecne 
záväzného nariadenia. 

 
 
K bodu 3 – Rôzne 
Iné 

1. Situácia ohľadne napojenia na cestu R1A pri Lehote 
           Ing.M.Mikulášik informoval, že firma Granvia sa dohodla s MDaRR na nákladoch 
           stavby 600.000 €. Znamená to , že by sa práce mohli a mali zrealizovať ešte tento  
           rok. Podľa najnovších informácií bolo na ostatnom stretnutí spresnené, že termín  
           realizácie by mal byť 8/2015, pričom predpokladané finančné náklady budú cca  
          750 tis.€ 

2. Požadujeme, aby bola urobená oprava na chodníka ul. Trnavská  - kanalizačná 
šachta - MsS 

3. Zaradiť do opravy chodníkov aj opravu parkoviska pred kostolom na Kyneku -OVaR 
4. Žiadame Mestské služby o stretnutie na ul. Remeselnícka pri križovatke ul. Fraňa 

Kráľa x Remeselnícka – dorieši  Š.Klačko  so zástupcami MsS 
5. Do harmonogramu opráv komunikácií žiadame zaradiť opravy  v MČ i Mlynárce 

a Kynek – MsS 
6. Žiadame doriešiť našu dlhodobú požiadavku na osadenie WC na cintorín Kynek a 

Mlynárce  - MsS 
7. Žiadame vyčistiť  zelenú plochu medzi bytovým domom Viničky a Kmeťovou – OKČ 

(podľa informácií p.Vencelovej z MSS túto plochu nemajú v gescii MsS-ide 
o ruderálny porast, ktorý sa nekosí). Zhromažďujú sa tu bezdomovci a je tu 
neporiadok. 

8. Žiadame o odstránenie čiernych skládok popri ul. Jarabinová – OKČ 
9. Obyvatelia Dielov z okolia ul.Dunajská, Piešťanská a Zvolenská požiadali 

o dočistenie priestoru v areáli pri amfiteátri v dolnej časti pri ul.Popradská/Piešťanská, 
kde sú vzrastlé stromy i náletové dreviny. V tejto húštine sa zdržiavajú bezdomovci, 
je tu množstvo odpadkov. Predseda VMČ 5 požiadal Ing.Vencelovú o dočistenie 
priestorov, výrub náletov apod. Ing.Vencelová zaradí do plánu práce, VMČ navrhol aj 
evtl brigádnicku pomoc občanov, poslancov a pod. Potrebné zapojiť aj  VPP (odboru 
OKČaŽP). 

10. Občania požiadali o opravu schodiska na ul.Piešťanská od Považskej smerom ku 
Dunajskej.  Čiastočne vyspravené, ostáva dorobiť v spodnej časti-MsS. 

11. Dokončenie okružnej križovatky Kmeťova/Na Hôrke/Partizánska- žiadosť zaslaná na 
MsS, je na to určená suma pre VMČ 5 (celkom 7,134 tis.EUR pre rôzne malé 
investičné akcie- objednať realizáciu musí OVaR MsU) 

12. Dňa 29.05.2015 bude v amfiteátri ul. Popradská v popoludňajších hodinách 
pripravené pre deti pri príležitosti MDD stretnutie plné hier a zábavy. 

13. Dňa 27.06.2015 16,00 – 22,00h sa uskutoční 6. Ročník akcie „S muzikou pri pivku“ 
pri amfiteátri ul. Popradská – všetci ste srdečne pozvaní. O zábavu sa postará 
country skupina OuKey. 
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Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom organizačného odd. MsÚ : 
 
Mestské služby 

- Opraviť výtlk na ul. Hydinárska na križovatke s ul. Jarocká  
- Odstrániť opílené konáre na ul. Hydinárska(práce vykonali elektrárne na pozemkoch 

mesta) 
- Požadujeme, aby bola urobená oprava na chodníku ul. Trnavská  - kanalizačná šachta  
- Žiadame Mestské služby o stretnutie na ul. Remeselnícka pri križovatke ul. Fraňa Kráľa x 

Remeselnícka – potrebné kontaktovať p. Klačka a dohodnúť termín 
- Do harmonogramu opráv komunikácií žiadame zaradiť opravy v MČ Mlynárce a Kynek  
- Žiadame doriešiť našu dlhodobú požiadavku na osadenie WC na cintoríne Kynek a 

Mlynárce   
- dočistiť priestor v areáli pri amfiteátri v donej časti pri ul.Popradská, kde sú vzrastlé 

stromy i náletové dreviny. V tejto húštine sa zdržiavajú bezdomovci, je tu množstvo 
odpadkov. Predseda VMČ 5 požiadal Ing.Vencelovú o dočistenie priestorov, výrub 
náletov apod.  

- opraviť schodisko na ul. Piešťanská od Považskej smerom ku Dunajskej.  Čiastočne 
vyspravené, ostáva dorobiť v spodnej časti 

 
 
UHA, ref. DaCH 
- riešiť osadenie spomaľovacieho prahu na  ul. Tokajská 
 

OKČaŽP 
- Žiadame vyčistiť  plochu medzi bytovým domom Viničky a Kmeťovou(ruderálny porast) 
- Žiadame o odstránenie čiernych skládok popri ul. Jarabinová  
 

Odbor investičnej výstavby 
- Zaradiť do zoznamu opráv chodníkov aj opravu parkoviska pred kostolom na Kyneku  
 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční dňa 06.05.2015 o 17,00h v priestoroch KD 
KYNEK – ul. Trnavská.  

 
Nitra, dňa 08.04.2015 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 

 
                                         Ing. Milan Burda 

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

 

U z n e s e n i e 
 
 

zo zasadnutia VMČ č. 5 Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
v Nitre dňa 01.04.2015 

 
 

Uznesenie č. 06/2015 
 
K bodu 2 – Prerokovanie došlej pošty 
 
VMČ/29/2015 - odbor majetku – žiadosť o vyjadrenie k odpredaju neoprávnene zabratého 
mestského pozemku p.č. 462/4  
 
VMČ č. 5 na svojom zasadnutí konanom dňa 01.04.2015 
 
p r e r o k o v a l  
 
žiadosť odboru majetku, vo veci zriadenia odpredaju neoprávnene zabratého mestského 
pozemku p.č. 462/4 k.ú. Mlynárce 
 
a nakoľko je tento pozemok súčasťou navrhovanej prepojovacej komunikácie A .Točíka – 
Furmanská tak  

 
n e o d p o r ú č a 
 
odpredaju neoprávnene zabratého mestského pozemku p.č. 462/4 . 

 
 
 
 
 
 
 
ZA: 6   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 

 

 

 
 
 
.......................................................   .......................................................... 
 zapisovateľ VMČ:                                     predseda VMČ č. 5: 
           Ing. Milan Bartoš                                                       Ing. Milan Burda   
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VMČ č. 5 Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 

 

U z n e s e n i e 
 
 

zo zasadnutia VMČ č. 5 Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
v Nitre dňa 11.03.2015 

 
 

Uznesenie č. 07/2015 
 
K bodu 3 – Prerokovanie došlej pošty 
VMČ/30/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť o vyjadrenie 
k vyhradeniu parkovacieho miesta  
 
 
VMČ č. 5 na svojom zasadnutí konanom dňa 01.04.2015 
 
p r e r o k o v a l  
 
žiadosť o vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta na ul. Na Hôrke 22 pre Erika 
Gyepesa, ako fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie  

 
o d p o r ú č a 
 

postupovať v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia. 
 
 
 
 
 
ZA: 6   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 

 

 

 
 
 
.......................................................   .......................................................... 
 zapisovateľ VMČ:                                     predseda VMČ č. 5: 
           Ing. Milan Bartoš                                                       Ing. Milan Burda   
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VMČ č. 5 Nitra – Kynek, Mlynárce, Diely a Párovské Háje 
 
 
Útvar hlavného architekta 
Ref. Urbanizmu a architektúry 
Štefánikova tr. 60 
94901 Nitra 
 
 
 
Vaša značka    Naša značka      Nitra  

VMČ – 32/2014            01.04.2015 

 
 
 
Vec: 
 
Žiadosť o obhliadku drevín 
 

V súvislosti so žiadosťou o zabezpečiť opílenie stromov v areáli Liečebno 
výchovného sanatória od ul. Hájska, práce sa začali na jeseň 2014, pokračovať sa bude až 
po 31.03.2015. Vo veci   výrubu stromov  (požiadavka p.Šupkovej, Ovocinárska 2) sa môže 
k realizácii pristúpiť  až v októbri  2015 (mimo vegetačného obdobia). 
 

Žiadame Vás aby ste zabezpečili obhliadku celého areálu Liečenbo-výchovného 
sanatória a označili všetky stromy, ktoré sú potrebné na výrub. 
 
 
 
 

 
Ing. Milan Burda 
predseda VMČ č. 5 

Nitra– Diely, Kynek, Mlynárce, 
Párovské Háje 
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VMČ č. 5 Nitra – Kynek, Mlynárce, Diely a Párovské Háje 
 
 
Útvar hlavného architekta 
Ref. Urbanizmu a architektúry 
Štefánikova tr. 60 
94901 Nitra 
 
 
 
Vaša značka    Naša značka      Nitra  

VMČ – 8/2014            01.04.2015 

 
 
 
Vec: 
 
Požiadavka VMČ 5 na výsadbu okrasných kríkov a osadenie lavičiek na novom 
cintoríne  Mlynárce 
 
      Na našu požiadavku adresovanú MsS 26.1.2015 sme dostali odpoveď s odporúčaním 
obrátiť sa na MsU Nitra, nakoľko má ísť o kapitálový výdavok (investíciu), na ktorú MsS vraj 
nemá zdroje. Preto tak aj činíme. Máme záujem o skultúrnenie prostredia nového cintorína 
v Mlynárciach výsadbou zelene(okrasných kríkov) a osadením lavičiek. 
Od Vás očakávame nejaký návrh aj s približnou kalkuláciou nákladov, aby sme mohli našu 
požiadavku zaradiť na schválenie v MZ. Veríme, že čoskoro od Vás dostaneme pozitívne 
informácie. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Milan Burda 
predseda VMČ č. 5 

Nitra– Diely, Kynek, Mlynárce, 
Párovské Háje 
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Výbor mestskej časti 5-Nitra-Diely, Kynek, Mlynárce,P.Háje, Štefánikova  tr.60, 950 
06 Nitra, tel: 037/6502307, 0907 304578 

 
 

Liečebno-výchovné sanatórium Nitra     
Mgr. Ľubomír Kulich - riaditeľ   
Pri Kaštieli 102/1 
949 01 Nitra - Kynek 

 
 

Vaša značka    Naša značka      Nitra  
VMČ – 8/2014            08.04.2015 

 
 

Vec      
 
Žiadosť o výrub stromov          
 
  
          Dňa 14.1.2015 sa na mňa obrátila s podnetom p. Šupková Šarlota, Ovocinárska 2, 
Nitra -Kynek  so žiadosťou o neodkladné prijatie opatrení na zabránenie škôd na majetku a 
zdraví, ktoré by mohli vzniknúť pádom 2 stromov alebo suchých konárov z nich. Ide o min.2 
vysoké  vzrastlé, suché stromy, z ktorých jeden mal byť poškodený bleskom. Nachádzajú sa 
v parku na pozemku vášho sanatória v bezprostrednom susedstve záhrady p. Š. Šupkovej- 
viď. priložená snímka.  
          Verím, že sa tomuto problému budete venovať v čo najkratšom čase. O vašich 
opatreniach nás, prosím, priebežne informujte!  Ďakujem. 

 
 
 
     
 

Ing. Milan Burda 
        predseda VMČ 5 

 
 
 
Prílohy:  

1. LV 7041-kópia 

2. Fotosnímka-kópia 

       

 
 
 
 
Doručí sa na vedomie:                                                                                                                            

- Odbor školstva  OÚ Nitra, Mgr. Milan Galaba- ved.odboru,  J. Vuruma 1, 949 01 Nitra  
- p.Šarlota Šupková, Ovocinárska 2, 949 01 Nitra  
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