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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 25.08.2015 konaného v KD Kynek 

 
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), VMČ bol uznášaniaschopný. 
 

K bodu 1 – Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
  

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

Na deň 14.08.2015 bolo zástupcom primátora zvolané pracovné stretnutie vo veci reklamácie ku 
spätným úpravám MK.  Výstupom stretnutia bol list – žiadosť o odstránenie nedostatkov, zaslaný 
ZsVS z pozície viceprimátora. Následne Mesto Nitra obdržalo odpoveď, kde ZsVS informuje 
o tom, že uvedené postúpili na útvar realizácie investícií a v súlade s uzavretou dohodou 
o záručných opravách bude následne postúpená na vybavenie zhotoviteľovi stavby. 
 
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.  

- Kanalizačné prípojky sú v v pláner realizácie a sú na ne vyčlenené finančné prostriedky.  
 
Oprava výtlkov komunikácií  
Po zasadnutí VMČ 5 sa dňa 3.9.2015 konala porada predsedov VMČ u p.primátora . Okrem 
iných tém sa púreberala aj téma výtlkov.  
P. Dekýšová- odvodnenie chodníka pozdĺž Štúrovej ulice v úseku Bolečkova/ Telgártska 
v Mlynárciach a Pavel Moravčík, Štúrova 98, Nitra –dtto- VMČ 5 zaradí do plánu investícií na 
rok 2016. 
 

 Riešenie protihlukovej  bariéry na Kyneku-severný obchvat R1A 
dňa 23.06.2015 bolo stretnutie so zástupcami NDS,resp. projekčnej firmy zo Žiliny, ktorého sa 
zúčastnil Ing. Mikulášik. Bolo vytipovaných 5 konkrétnych miest kde sa uskutočnia kontrolné 
merania hladiny hluku na ul. Trnavská. Bolo dohodnuté, že pre potreby merania sprístupnia 
dotknutí vlastníci rodinných domov svoje pozemky a stavby. Podľa dlhodobého investičného 
plánu je predpokladaný termín začatia výstavby protihlukovej steny 1. polrok 2018. 
Tento termín je pre nás neprijateľný a žiadame o zaradenie do plánu na rok 2016, nakoľko ide 
o niekoľkoročný naliehavý problém, ktorý VMČ 5 rieši s NDS. 

 
VMČ - 24/2015 – Ing.arch Jozef Chlapečka  - schodisko pred Murániho 22- v riešení-

zabezpečuje odbor inv.výstavby a rozvoja MsU ,Ing.Hozlár. 
- Požiadavka na riešenie situácie s prízemnými bytmi na ul. Rýnska, ktoré majú okná na úrovni 

terénu.  
Zmenu účelu prízemných bytov na iné, teda  nebytové priestory považujeme za nereálnu (aj 
z dôvodu podmienok pri kolaudácii týchto BD). Na zasadnutie  MZ dňa 10.9.2015 bude 
predložený materiál - návrh na zľavu nájomného o 20% pre nájomcov týchto prízemných 
bytov. 
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- Riešiť poškodzovanie novej fasády na KD Párovské Háje ďatľami                                            
Odpoveď spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. : obrátili sme sa na spoločnosť Climb Mont Group 
Slovakia , s.r.o., ktorá sa zaoberá riešením takýchto problémov. Bezplatne bude navrhnutý 
spôsob riešenia, o ktorom bude Službyt Nitra prostredníctvom VMČ   verejnosť informovať. 

 
-  zriadenie pobočky Slovenskej pošty na Viničkách (ul.Rýnska) v priestoroch objektu 

NITRAZDROJ 
       VMČ poskytol kompetentným zástupcom Sl.pošty potrebné a požadované podklady 

(fotodokumentáciu, informáciu so počte obyvateľov Dielov, počte obyvateľov Dielov nad 60 
rokov a pod.). Sl.pošte zasielame list so žiadosťou o informáciu, aké rozhodnutie prijalo 
vedenie odd. RETAIL Sl.pošty , resp. o zaradení potrebnej investície (stavebnú úpravu 
priestorov) do rozpočtu na  rok 2016. 

 
-     Vypracovanie projektu sadových úprav vrátane drobnej architektúry – cintorín Mlynárce 

Ing.Lančarič  z UHA nás informoval, že v spolupráci so záhradníckym podnikom MsS 
zabezpečí v priebehu mesiaca máj 2015 jednoduchú PD, ktorá bude slúžiť ako podklad pre 
MZ s cieľom schválenia rozpočtovej kapitoly na jej realizáciu. 

- na zasadnutie VMČ nám bola doručená PD vrátane rozpočtových náklady - 15   tis. EUR. 
VMČ 5 zaradí do investičných požiadavek na rok 2016.. 

VMČ žiada osadiť  DZ - Zákaz vjazdu, resp. prejazdu  nákladných vozidiel nad 3,5 tony cez 
ulicu  Jarabinová od Dielov (ul.Rýnska).  

- podľa informácie Ing. Pánského je na osadenie požadovanej dopravnej značky zo strany MsÚ 
dané súhlasné stanovisko, avšak stanovisko krajského dopravného inšpektorátu je 
zamietavé. 
VMČ trvá na svojej požiadavke a žiada o prehodnotenie stanoviska KDI. 

 
Žiadame o kontrolu dodržiavanie dopravného značenia zakazujúceho prejazd nákladných 
vozidiel z ul. Trnavská na Kynek - MsP 
- kontrolu uvedených úloh zaradili do úloh v rámci rajonizácie v obvode Klokočina, so 

zameraním na dodržiavanie predmetného dopravného značenia. 
Člen VMČ p. Čery sa spojí s MsP-obvodom Klokočina a dohodne sa na konkrétnych 
obhliadkach príslušníkov MsP. 
 

 Žiadosť obyvateľov MČ Lukov Dvor –riešiť rozpadnutý objekt  bývalej sušiarne na 
Lukovom Dvore patriaci spoločnosti DADATRANS. V súčasnosti vec rieši Okresná 
prokuratúra Nitra- novšiu informáciu nemáme. 

 Využitie CO krytu Považská 3,5,7 . VMČ uvažovalo o využití na podzemné parkovanie Je 
to ale finančne veľmi nákladné i technicky nereálne, preto navrhujeme pôvodné riešenie- 
využitie nadzemnej časti krytu vedľa BD Považská na parkovanie. VMČ 5 požiadal odbor 
inv.výstavby a rozvoja  MsÚ o vyčíslenie nákladov potrebných na zriadenie parkoviska na 
CO kryte. 

Odpoveď  Investičného odd. : optimálny návrh vzhľadom k miestnym pomerom uvažuje s 21 
kolmými státiami s predpokladaným nákladom na realizáciu 34 100 € plus  1900 € na 
vypracovanie PD. V týchto nákladoch nie je zahrnutý statický posudok, ktorý určí dovolené 
namáhanie stropnej konštrukcie CO krytu, príp. dodatočné náklady na potrebné opatrenia.  
VMČ 5 zaradí do investičných požiadaviek na rok 2016. 
 

 Opraviť rozvodnú skriňu elektriky na ul. Štúrova pri zastávke autobusov nad ul. Bolečkova 
oproti železiarstvu. 

Rozvodná skriňa je v súčasnej dobe po havárii, ktorej účastník nie je zistený, nefunkčná, skriňa je 
odpojená od elektrickej energie. Prevádzkovateľ ELcomp Nitra zabezpečí jej úplné uzamknutie. 
 

 Žiadame doriešiť našu dlhodobú požiadavku na osadenie WC na cintoríne Kynek a 
Mlynárce  - MsS.  

Odpoveď  MsS : na cintoríne Kynek zriadili chemické WC v mesiaci jún 2015. V Mylnárciach by 
nebolo vhodné umiestniť WC, kvôli neprispôsobivým občanom, ktorí by ho v krátkej dobe 
znečistili a zničili. 
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VMČ sa nestotožňuje s týmto stanovisko a trvá na umiestnení chemického WC aj na cintoríne 
Mlynárce.  
 
Dokončenie okružnej križovatky Kmeťova/Na Hôrke/Partizánska 
Uvedenú akciu budeme realizovať z finančných prostriedkov MsS. Gestoruje M.Burda. 
 
VMČ 5 sa v bode rôzne v  diskusii vrátil ku projektu výstavby BD „Rezidencia Pri Kaštieli“ na 
Kyneku a vyjadril NESÚHLAS s realizáciou tohto projektu v danej lokalite. 
VMČ obdržalo  na vedomie list útvaru hlavného architekta  adresovaný spoločnosti Bluhm 
Partners, s.r.o., Bratislava, v ktorom UHA trvá na požadovanom doriešení dopravného napojenia 
vrátane rozšírenia súčasnej jednopruhovej miestnej komunikácie na dvojpruhovú obojsmernú 
komunikáciu v stanovených parametroch, a to ešte v stupni arch. štúdie k investičnému zámeru.  
 

 Žiadame Službyt Nitra zrealizovať opraviť fasádu KD Mlynárce, odizolovať základy – 
havarijný stav. 

K uvedenej požiadavke zabezpečí Službyt Nitra cenovú ponuku na odstránenie vlhnutia 
múrov spracovanú špecializovanou firmou. Termín realizácie závisí od dostatku finančných 
prostriedkov. 

 opraviť –privariť zábranu na konci ul. Chotárna – MsS 
Oprava bola zrealizovaná v 29. Týždni 

 doplniť verejné osvetlenie na ul. Hydinárska, pred domom č. 33 – Elcomp 
Verejné osvetlenie bolo opravené 

 upraviť odstránené kríky na ul. Hydinárska pri stĺpe č.2 (vpravo na Hydinárskej ceste cca 
150-200 m pred značkou Párovské Háje) – MsS 

Uvedené nerealizovali MsS, ale po urgencii bol  priestor dočistený. 

 vymeniť piesok v detských ihriskách na Dieloch – MsS 
Piesok bol vymenený v 29. týždni 

 opíliť spodné konáre lipy na ul. Tokajská 12 – bránia vo výhľade na cestu – MsS  
Spodné konáre lipy na ul. Tokajská 12 boli orezané v 30. týždni 

 opraviť informačné  tabule VMČ na Kyneku (3ks) , v Párovských Hájoch (1ks) na  Lukovom 
Dvore (1ks) – kancelária prednostu, Mgr.Psotová 

Informačné tabule boli opravené. 

 Chodníky na cintoríne Kynek a Mlynárce –urobiť postrek proti prerastajúcej burine – MsS 
Burina bola ručne odstránená a následne bol urobený chemický postrek. 

 
 

K bodu 2 - Prerokovanie došlej pošty 

VMČ - 65/2015 – Odd. majetku  - prehodnotenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou 
LOKATRADE, s.r.o. 
Uvedená spoločnosť uzatvorila s Mestom Nitra nájomnú zmluvu o prenájme pozemku vo výmere 
1994m2 v rámci športovo-rekreačného areálu Diely za účelom výstavby Pizzerie, parkovísk, 
detského ihriska, vonkajšieho grilovania a sadových úprav. Nájomná zmluva bola uzatvorená na 
15 rokov. Nájomca mal povinnosť získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie do 21.06.2015. 
Územné rozhodnutie pre plánovanú výstavu bolo vydané. Stavebník  ale  zatiaľ nepožiadal o 
stavebné povolenie, pričom na nájomnom dlhuje vyše 7 tis. €.  
- VMČ uvedenú uvedené prerokovalo a pre neplnenie zmluvných podmienok zo strany 

nájomcu a stavebníka odporúča vypovedať nájomnú zmluvy so spoločnosťou LOKATRADE, 
s.r.o.. 

 

VMČ - 66/2015 – Odd. majetku  - žiadosť Ing. Moravčíka „IBV Viničky – Šúdol, výstavba 4 
rodinných domov“ 
Pre potreby realizácie uvedenej stavby žiada Ing. Moravčík o zriadenie vecných bremien na 
právo uloženia inžinierskych sietí – voda, plyn, elektrika a právo prechodu a prejazdu cez 
pozemky mesta.  
- VMČ uvedenú uvedené prerokovalo a odporúča súhlasiť  so zriadením vecných bremien za 

jednorázovú odplatu. 
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VMČ - 67/2015 – Odd. majetku  - žiadosť p. Servického o odkúpenie pozemku v kú. Mlynárce 
Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Mlynárce ako parcela registra C KN č. 142/11 o výmere 225 
m2.  Predmetná parcela je súčasťou oploteného pozemku a tvorí prístupovú cestu 
k nehnuteľnosti. Dôvodom jeho žiadosti je zámer využiť uvedené parcelu na vybudovanie 
príjazdovej komunikácie k parcelám č. 316/6 a 316/7, ktoré sú v jeho vlastníctve. 
- VMČ uvedenú uvedené prerokovalo a navrhlo prenájom pozemku. Uznesenie k veci nebolo 

prijaté z dôvodu nerozhodného hlasovania. Poslanec Klačko  za MČ Mlynárce bol 
jednoznačne proti predaju i prenájmu, pretože ide spevnenú štrkovú plochu využívanú na 
parkovanie na Chotárnej ulici v čase akcií v KD Mlynárce. 

 
VMČ - 68/2015 – Odd. majetku  - odovzdanie majetku  - areál objektu Na Hôrke 30 
Objekt  je v správe spoločnosti Službyt Nitra, avšak areál resp. pozemok do správy Službytu Nitra 
odovzdaný nebol. Preto je návrh aj na odovzdanie areálu do jeho správy.  
- VMČ uvedenú uvedené prerokovalo a odporúča odovzdať areál do správy spoločnosti 

Službyt Nitra s.r.o.. 
VMČ - 69/2015 – Odd. dopravy a cestného hospodárstva  - žiadosť A. Somora, bytom Lúčnica 
nad Žitavou o vyhradenie parkovacieho miesta na ul. Dunajská 5 pre právnickú osobu 
A.S.Mozaika INVEST, s.r.o..  
- VMČ uvedenú uvedené prerokovalo a neodporúča vyhradiť požadované parkovacie miesto 

z dôvodu nedostatku parkovacích miest aj na dotknutej ulici. 
 
VMČ - 70/2015 – Odd. majetku  - odkúpenie nehnuteľnosti podchodu na ul. kmeťova 
Spoločnosť FIREARM, s.r.o., Martinská dolina 88. požiadala o odkúpenie nehnuteľnosti 
podchodu na ul. Kmeťova za účelom využitia na skladové priestory.  
- VMČ uvedenú uvedené prerokovalo a neodporúča odpredaj. V prípade, že by žiadateľ chcel 

predmetnú nehnuteľnosť prenajať, požadujeme informáciu o tom, aký tovar by tu skladoval. 
 
VMČ - 72/2015 – Odd. majetku  - prenájom stĺpov verejného osvetlenia  
Prenájom by bol za účelom vybudovania a prevádzky informačno-orientačného systému firiem, 
podnikov a podnikateľov, určeného pre cestnú dopravu formou obchodnej súťaže. Bol predložený 
návrh súťažných podmienok pre verejno-obchodnú súťaž. 
- VMČ uvedenú uvedené prerokovalo a nemá k podmienkam súťaže zásadné pripomienky. 

 
K bodu 3 – Rôzne 
 na novom cintoríne Mlynárce požadujeme zriadiť malú bránku pre peších zo strany ul. 

Kmeťova od zastávky autobusov MHD  

 nutné opíliť kríky na križovatke ul. Hájska – Trnavská  

 žiadame o odchyt premnožených holubov na sídlisku Diely  

 žiadame o obnovu  vodorovného dopravného značenia na sídlisku Diely  

 žiadame dopravným značením zakázať parkovanie na sídlisku Diely pre úžitkové vozidlá do 
3,5 tony dlhšie ako 5,0m  

 požadujme, aby prostredníctvom aktivačných pracovníkov bol vyčistený chodník na ul. 
Bolečkova  

 VMČ žiada opraviť priečnu prasklinu (výtlk) na prístupovej komunikácii k parkovisku pod 
bytovým domom Murániho 34-36 od ul. Kmeťova 

 na prístupovej komunikácii k parkovisku pod ul. Murániho (vedľa kotolne) je dlhodobo 
odstavená dodávka zelene farby s EČV 

 viacerí poslanci i členovia VMČ pripomenuli požiadavky občanov hlavne Dielov na obnovu 
VDZ (Na porade predsedov VMČ 3.9.2015 u primátora mesta bol prerokovaný aj tento bod. 
Primátor požiadal riaditeľa MsS, aby predložil neodkladne výkaz o tom, aké vodorovné 
dopravné značenie (VDZ) bolo za sumu 110 tis. € v tomto roku zrealizované. Bolo dohodnuté, 
že mesto vyčlení ďalších cca 100 tis. € na dokončenie obnovy VDZ ešte tento rok. Boli sme 
informovaní, že OVS na dodávateľa VDZ bola zrušená) 

 bolo nám Odborom majetku oznámené, že sa pripravuje dobudovanie kanalizácie  v mestskej 
časti Diely, Kynek, Klokočina na ul. Lehotská, Drieňová, Jarabinová, Pod briežkom, Pažitná, 
Antona Točíka 
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 25.8.2015 sa na VMČ 5 obrátil p.Vladimír Procházka,Viničky 23, občan s ŤZP,  
o vybudovanie bezbariérového nájazdu z dolného chodníka na horný(pri kotolni cca 3m). 
VMČ 5 bude riešiť prednostne s MsS. 

 prerokovaný a odsúhlasený návrh harmonogramu pre jesenné upratovanie 2015 v našom 
obvode: 

Diely   pondelok  28.9.2015 –    1.Na Hôrke 1 

                                               2.Na Hôrke – Potraviny NITRAZDROJ 
                                               3.Kmeťova x Murániho 

                                                     4.Tokajská – smerom ku kaplnke    - požadujeme pristaviť 2 ks 
kontajnerov 

            utorok    29.9.2015  -      5.Viničky  - podchod – Baletné štúdio 
                                              6.Dunajská  x Partizánska       
                                              7.Rýnska 8                                     
                                              8.Považská ku schodisku k Dunajskej ul. 

Párovské Háje streda  30.9.2015 -     1.Lukov dvor k bufetu                                         

                                                        2.Hydinárska konečná MHD č. 11               
                                                        3.Stromová začiatok 
                                                        4.Olivová x Hydinárska 
                                                        5.Hájnická  ul. v strede ulice 

                                    
Kynek štvrtok 1.10.2015 -         1.Ovocinárska x Hájska 

                                              2.Ovocinárska pri ihrisku 
                                              3.Ku kostolu – Hájska – voľná plocha          
                                              4.Kynecká x Hájska 

                                                    5.Trnavská- konečná MHD č. 18          
                                                    6. ul. Pod Orešinou   
                                                    7. plocha pred KD Kynek            

Mlynárce Piatok  2.10.2015 -     1.Chotárna –  ku Klubu dôchodcov 

                                               2.Bolečkova x Remeselnícka x Krompašská   
                                               3.Štúrova x Bolečkova 
                                               4.Dubíková  na koniec ul.   
                                               5.ul. Fr. Kráľa x Remeselnícka  - na protiľahlú stranu k záhrade   
                                                                                           nie k domu 
 

 
Investičné akcie, ktoré bude VMČ, resp. odbor inv.výstavby a rozvoja MsÚ   realizovať zo 
schválených finančných prostriedkov na MZ 11.6.2015: : 

1. kanalizácia ul. Ulička 
2. schodisko ul. Murániho 22 
3. kanalizačná prípojka KD Kynek 
4. kanalizačné prípojky (2ks) KD Párovské Háje 

Hore uvedené akcie sú v štádiu prípravy verejného obstarávania. 
 
Z balíka finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu chodníkov – je v príprave VO 
(verejné obstarávanie) na chodník Kmeťova ul. (ľavá strana smerom z Dielov do Mlynáriec od ul. 
Murániho po úsek Popradská), rekonštrukcia chodníka na cintoríne v Mlynárciach i obnova 
a opravy chodníkov v Mlynárciach. V septembri  t.r. sa začne súvislá oprava chodníka Na Hôrke 
párne čísla (po predajňu Nitrazdroja oproti ZŠ).  
 
Akcie, ktoré VMČ vybralo k  realizácii z finančných prostriedkov 7714 €, ktoré majú od 
apríla 2015 k dispozícii Mestské služby: 

1. oprava parkoviska ul. Hájska pri cintoríne (obrubník proti zatekaniu apod.) 
2. dokončenie kruhového objazdu Kmeťova x Na Hôrke 
3. osadiť zábradlie na  schodisku za  MŠ Zvolenská + riešenie zatekania blata 
4. výsadba stromov pri multifunkčnom ihrisku Párovské Háje 
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5. oprava detského ihriska Párovské Háje oproti KD (2 pokazené hojdačky) 
6. doplnenie 4 lavičiek na novom cintoríne Mlynárce 
7. oprava časti vybudovaného chodníka ul. Trnavská –v mieste vjazdov na 2 pozemky  
8. oprava cca 20 m chodníka Na Hôrke 1-5, Diely (zbrúsiť bubliny, zaliať). 

 
V mesiacoch máj - jún 2015 MsS naše požiadavky neplnilo  z dôvodov personálnych zmien na 
rozhodujúcich postoch. 6.7.2015 zaslal VMČ 5 aktualizovaný zoznam (hore uvedených)  
požiadaviek na bežné práce, opravy a údržbu vedeniu MsS, urgované 25.8.2015. Porady 
predsedov VMČ u primátora dňa 3.9.2015 sa zúčastnil i riaditeľ MsS Ing.M.Záhorský, ktorý bol 
vyzvaný v tomu, aby MsS neodkladne realizovali požiadavky VMČ 5. Dosleduje: predseda VMČ  
 
Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom organizačného odd. MsÚ : 
 
Mestské služby 

 na novom cintoríne Mlynárce požadujme zriadiť malú bránku pre peších zo strany ul. 
Kmeťova od zastávky autobusov MHD 

 VMČ sa nestotožňuje so záporným stanoviskom MsS (v tom, že neprispôsobiví občania 
zdevastujú chemické WC) a trvá na umiestnení chemického WC aj na cintoríne Mlynárce. 

 opíliť kríky na križovatke ul. Hájska – Trnavská  

 žiadame o obnovu  vodorovného dopravného značenia na sídlisku Diely , hlavne ul. 
Kmeťova- parkoviská, ul.Na Hôrke, Zvolenská atd. 

 opraviť priečnu prasklinu(výtlk) na prístupovej komunikácii k parkovisku pod BD Murániho 34-
36 od ul. Kmeťova 

 25.8.2015 sa na VMČ 5 obrátil p.Vladimír Procházka,Viničky 23, občan s ŤZP,  
o vybudovanie bezbariérového nájazdu z dolného chodníka na horný(pri kotolni cca 3m). 
žiadame o prednostné riešenie v rámci bežného rozpočtu Ms na rok 2015 

Útvar hlavného architekta, ref. daCH 
 žiadame dopravným značením zakázať parkovanie na sídlisku Diely pre úžitkové vozidlá do 

3,5 tony dlhšie ako 5,0m  

 VMČ trvá na osadení  DZ - Zákaz vjazdu, resp. prejazdu  nákladných vozidiel nad 3,5 tony 
cez ulicu  Jarabinová od Dielov (ul.Rýnska).  

OKČaŽP 
 žiadame o odchyt premnožených holubov na sídlisku Diely  

 požadujme,aby prostredníctvom aktivačných pracovníkov bol vyčistený chodník na ul. 
Bolečkova  

 Jesenné upratovanie – ul. Tokajská  smerom ku kaplnke -  požadujeme pristaviť 2 ks 
kontajnerov 

Mestská polícia 

 na prístupovej komunikácii k parkovisku pod ul. Murániho (vedľa kotolne) je dlhodobo 
odstavená dodávka zelene farby s EVČ  

Kancelária prednostu, Mgr.Psotová 

 opraviť  informačnú tabuľu VMČ na Kyneku pri kostole 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční dňa 16.09.2015 o 17,00h v priestoroch súkromnej 
školy NA HÔRKE 30.  

 
Nitra, dňa 07.09.2015 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 

 
                                         Ing. Milan Burda 

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


