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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 

11.03.2015 konaného v KD Mlynárce 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Informácia Ing. Vladislav Boríka, PhD., dočasne povereného výkonom funkcie riaditeľa 

organizácie – Mestské služby 
2. Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
3. Prerokovanie došlej pošty 
4. Prerokovanie požiadaviek, podnetov občanov, resp. organizácií 
5. 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-  Informácia Ing. Vladislava Boríka 
 
Na zasadnutí prítomných podrobne informoval o pláne  prác Mestských služieb na tento rok. 
V súčasnej dobe je najaktuálnejší problém opravy výtlkov, kde plánujú opraviť cca 4000m2 
výtlkov vlastnými kapacitami, evtl. ďalšie práce aj subdodávateľsky. Zo strany VMČ je možné 
do 25.03.2015 zaslať námety na MsS o potrebe opravy výtlkov. Nezávisle na tom, prebieha 
monitoring stavu miestnych komunikácií a chodníkov fou LEMUS(ide o komplexný 
monitoring výtlkov na MK, porúch chodníkov, obrubníkov, dopravného značenia apod.), na 
základe čoho bude vypracovaný zoznam lokalít určených k oprave. V prvom slede budú 
opravované  havarijné stavy výtlkov. Zoznam bude mať možnosť pripomienkovať aj každý 
príslušný VMČ. Realizácia sa začne od apríla t.r.s ohľadom na počasie a dodávku 
potrebných materiálov – obaľovaná asfaltová zmes. Na takéto opravy je v rozpočte MsS 
vyčlenených 260.000 EUR. Táto suma bude zrejme nedostatočná, preto bude potrebné, aby 
vedenie mesta, predsedovia výborov MČ a poslanci prijali rozhodnutie, akým spôsobom 
dofinancovať tieto činnosti( Okrem iného opravy chodníkov sú vyčíslené na cca 960.000 €). 
Zároveň bol VMČ informovaný o rozpočte na zabezpečenie dopravného značenia, trvalého 
zvislého DZ, vodorovného DZ ako aj prenosného DZ.  
Už teraz začali MsS s čistením komunikácií od posypového materiálu a samozrejme budú 
zabezpečovať aj bežnú údržbu komunikácií a zelene. V prípade ak bude záujem a ochota 
zorganizovať svojpomocne čistenie parkovísk, zelene a pod. zo strany poslancov i občanov, 
budú MsS nápomocné pri prácach, pričom súčinnosť vedia zabezpečiť aj v sobotu. 
Údržba zelene bude zo strany MsS zabezpečovaná vo vlastnej réžii vo väčšej miere ako 
tomu bolo v minulosti, z celkovej výmery zabezpečia 15% svojimi silami. Plánujú realizovať 
ročne 5 kosieb(max. výška trávy 20 cm), pričom v minulosti to boli 4. 
 

K bodu 2 – 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. 
 
VMČ/39/2013 - Službyt Nitra - riaditeľ  
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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. 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 práce. 

 
- 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 - úloha nesplnená  
 
- 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  - úloha nesplnená  

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

výtlk), a tiež chodníka pred vchodmi č. 15-17-19. 
 

Všetky tri úlohy sú nesplnené, mnohokrát urgované na MsS, ponechané v sledovaní. 
 
 
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 až po 31.03.2015. Úloha trvá. 
Prípadný  výrub stromov  (požiadavka pŠupkovej,Ovocinárska 2) bude aktuálny až 
v októbri  2015(mimo vegetačného obdobia). 
 
- 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 v sledovaní. 
 
 
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).  
Ing.Hozlár vykonal tvaromiestnu obhliadku, vypočítal rozpočtové náklady potrebné na 
stavebné úpravy 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 €. VMČ5 musí presadiť schválenie tejto položky v rozpočte 
mesta. MsS nezrealizujú takéto práce zo svojho bežného rozpočtu. 
 
 
VMČ - 3/2015 – Gašparovičová, ul. Rýnská – žiadosť o vybudovanie nového detského 
ihriska 

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

 Riešenie protihlukovej  bariéry na Kyneku-severný obchvat R1A 

NDS podnikla kroky vo verejnom obstarávaní. Uvedené je v sledovaní ; T: jún 2015 
 
 

K bodu 3 - Prerokovanie došlej pošty 

VMČ - 22/2015 – odbor majetku – vyjadrenie k zriadeniu vjazdu  
Boli sme požiadaní o vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena na právo prechodu a prejazdu 
cez pozemok vo vlastníctve Mesta Nitra. Ide o pozemok vedľa KD Kynek na ul. Trnavská, 
sprístupnenie pozemku vo vlastníctve žiadateľa cez pozemok p.č. 57/5 k.ú. Kynek. 

VMČ uvedené prerokovalo a odporúča súhlasiť so zriadením vecného bremena , 
teda s právom prechodu a  prejazdu osobnými i nákladnými vozidlami v prospech 
žiadateľa.  
 
VMČ - 23/2015 – odbor majetku – vyjadrenie k ponuke na prijatie  
Boli sme požiadaní o stanovisko k ponuke na prijatie daru – budúca komunikácia 
vybudovaná na pozemku p.č. 3692/75 k.ú. Párovské Háje a pozemku p.č. 7454/9 k.u. Nitra. 

VMČ uvedené prerokovalo. Keďže ide o odbočku zo Šúdolskej ul. patriacej  do VMČ 
4-Klokočina , požiadavku odstupujeme príslušnému VMČ. 
 
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. 

Predseda VMČ 5 sa obrátil s požiadavkou na MsS, od p.Koprdu i p.Repu z MsS  
došla fakticky odmietavá odpoveď, resp. stanovisko, že ide o investičnú akciu, a teda 
výbor musí takúto požiadavku smerovať na odbor výstavby sa rozvoja MsU. Bude 
predmetom rokovania na porade predsedov VMČ  s vedením mesta. 
 
VMČ - 25/2015 – odbor majetku – vyjadrenie k priamemu prenájmu CO kryt Považská 
3,5,7 
Bývalý Krajský úrad v Nitre, odbor civilnej ochrany(dnes Odbor krízového riadenia OU Nitra) 
svojim stanoviskom z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany upustil od účelu vybudovania 
stavby ako ochrannej stavby. Predmetný objekt je dlhodobo nevyužívaný a z tohto dôvodu je 
návrh na jeho prenájom.  

VMČ uvedené prerokovalo a súhlasí s prenájmom predmetného CO krytu na 
Považskej ulici.  
 
VMČ - 26/2015 – odbor investičnej výstavby a rozvoja – vyjadrenie k výbehu pre psov  
v areáli bývalého baseballového ihriska pri ZŠ Na Hôrke 30 
Po vykonaní tavoromiestnej obhliadky boli celkové náklady pre výstavbu výbehu psov 
vrátane prístupu + ďalšie súvisiace práce vyčíslené na 6000€. Z pohľadu p.Stančíka nejde 
o hlavný problém, úpravu areálu bývalého baseballového ihriska považuje za málo reálnu, 
resp. nepotrebnú. Požaduje sprístupnenie existujúceho areálu ZŠ Na Hôrke 30 pre verejnosť 
v popoludňajších hodinách(po skončení vyučovania) vrátane víkendov, čo riaditeľka školy 
principiálne odmieta.  
 
VMČ - 27/2015 – oddelenie služieb úradu – referát evidencie obyvateľstva a domov  –  
stanovenie k pomenovaniu ulíc  
Boli sme požiadaní o stanovisko k pomenovaniu novovzniknutej ulice stavby „Obytná 
skupina Južný prameň“. 

VMČ uvedené prerokovalo a odporúča názov „Južný Prameň“. 
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VMČ - 28/2015 – odbor komunálnych činností – Jarné upratovanie 2015  
Podľa návrhu harmonogramu jarného upratovania je v našom obvode nasledovný rozpis: 
Diely  

          Pondelok    20.4.2015  1.Na Hôrke 1 

                                          2.Na Hôrke – Potraviny NITRAZDROJ 
                                          3.Kmeťova 7 
                                          4.Tokajská – smerom ku kaplnke      

 
                                            

                                                                                                                                                       
    Utorok   21.4.2015       5.Viničky  - podchod – Baletné štúdio 
                                          6.Dunajská  –   smerom na Piešťanskú    
                                          7.Zvolenská  na začiatok ulice 

                                               8. Rýnska č.4 

Párovské Háje 

Streda    22.4.2015           1.Hájnická ul.  v strede ulice 
                                         2.Hydinárska konečná MHD č. 11 
                                         3.Stromová začiatok 
                                         4.Olivová x Hydinárska 

                                               5. Jurský dvor záhradkárska osada  spevnená plocha  
                                                pod zastávkou MAD smer Jarok 
                                              6. Lukov Dvor k bufetu   
  

Kynek 

Štvrtok  23.4.2015        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. ku kultúrnemu domu Kynek 
                                                 

Mlynárce 

Piatok  24.4.2015 -       1.Chotárna – pri KD 
                                      2.Bolečkova x Remeselnícka x Krompašská 
                                      3.Štúrova x Bolečkova 
                                      4.Dubíková  na koniec ul.   
                                      5.ul. Fr. Kráľa x Remeselnícka      

 

VMČ uvedené prerokovalo a požaduje doplniť kontajner na ul. Pod Orešinou 
a preveriť potrebu a využitie kontajneru – Jurský dvor záhradkárska osada. 
K bodu 5 – Rôzne 
- Požiadavka na riešenie situácie s prízemnými bytmi na ul. Rýnska, ktoré majú okná na 

úrovni terénu.  
VMČ požiadal Službyt Nitra, s.r.o., o zrealizovanie mreží na oknách prízemných bytov, 
evtl. terénnu úpravu okolia. Službyt Nitra v odpovedi uviedol, že tým nájomcom, ktorí mali 
záujem, boli mreže nainštalované. Niektorí však neprejavili o ne záujem. Pokiaľ ide 
o terénne úpravy, odkázal nás na MsS.  Typický ping-pong, prehadzovanie problému 
z jednej organizácie mesta na druhú. Bez snahy hľadať a nájsť riešenie. Podľa názoru 
VMČ mal Službyt Nitra požiadať projektanta stavby, či sú takéto úpravy možné, a ak áno, 
napočítať rozpočtové náklady. Úlohou poslancov bude potom nájsť finančné prostriedky 
na tieto prípadné práce. 
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- Vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP na ul. Tokajská 2-preveriť úhrady podľa platnej 
VZN 

V súčasnosti sa pripravuje dodatok k VZN, ktorý rieši úhradu dopravného 
značenia pri vyhradení parkovacieho miesta.  

- Opraviť výtlk na ul. Hydinárska v križovatke s ul. Jarocká – správca komunikácií Mestské 

služby – Je zaradený do plánu opráv MsS. 
- Preveriť možnosť osadenia spomaľovacieho prahu na začiatku ul. Tokajská – UHA, 

ref.DaCH 
- Riešiť poškodzovanie novej fasády na KD Párovské Háje ďatľami 
- Predseda VMČ odovzdal členom VMČ niekoľko zoznamov, konkrétne  

1. Zoznam výtlkov na konkrétnych uliciach- je potrebné ho pripomienkovať do 16.3. , 
resp. najneskôr do 23.3.2015 

2. Zoznam plánovaných opráv chodníkov v hodnote 929.700 € 
3. Zoznam objektov určených v ro.2015 k zatepleniu z programu Energetickej 

efektívnosti v municipálnych budovách- úver 3mil.€ 
4. Rozdelenie finančných prostriedkov na dipravné značenie v r.2015 

- 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. Jarabinová je spevnená len 
vyfrézovanou asfaltovou drťou, požiadavka zaslaná na MsS.  

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. 

2. Stanovisko Slovenskej pošty k žiadosti VMČ 5 zo dňa 19.2.2015 o zriadenie 
pobočky pošty na Viničkách(ul.Rýnska) zatiaľ neprišlo. 

3. 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 s UHA mesta Nitra vrátane drobnej architektúry. Realizácia podľa 
finančných možností správy cintorínov MsS. 

 
Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom organizačného odd. MsÚ : 
 
Mestské služby 

- Opraviť výtlk na ul. Hydinárska na križovatke s ul. Jarocká  
- Opraviť výtlky na komunikáciách v mestskej časti Mlynárce 
- Opraviť výtlky na ul.Murániho a Na Hôrke   
- Odstrániť opílené konáre na ul. Hydinárska(práce vykonali elektrárne na pozemkoch 

mesta) 
- Spevniť priestor medzi obytnými domami Murániho 10 -12- MsS nepovažujú za ich 

kompetenciu, podnet žiadajú postúpiť na odbor výstavby a rozvoja MsU (čo je nezmysel). 
 
UHA, ref. DaCH 
- preveriť možnosť osadenia retardéru na začiatku ul. Tokajská 
 

OKČaŽP 
- riešiť poškodzovanie novej fasády na KD Párovské Háje datľami 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční dňa 01.04.2015 o 17,00h v priestoroch 
súkromnej školy na Dieloch (Na Hôrke 30/A).  

 
Nitra, dňa 13.03.2015.2015 
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 11.03.2015 

 
 

Uznesenie č. 03/2015 
 
K bodu 3 – Prerokovanie došlej pošty 
VMČ - 22/2015 – MSÚ, odbor majetku (99ú/2015/OM) – vyjadrenie k zriadeniu vjazdu 
 
 
VMČ č. 5 na svojom zasadnutí konanom dňa 11.03.2015 
 
p r e r o k o v a l  
 
žiadosť odboru majetku, vo veci zriadenia vecného bremena na právo prechodu a prejazdu 
cez pozemok vo vlastníctve Mesta Nitra( Ide o sprístupnenie pozemku vedľa KD Kynek na 
ul. Trnavská vo vlastníctve žiadateľa cez pozemok p.č. 57/5 k.ú. mesta na Kyneku ) a  

 
o d p o r ú č a 
 
súhlasiť so zriadením vecného bremena, teda práva prechodu a  prejazdu osobnými 
i nákladnými vozidlami cez uvedený pozemok mesta. 

 
 
 
 
 
 
 
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. 04/2015 
 
K bodu 3 – Prerokovanie došlej pošty 
VMČ - 17/2015 – MSÚ, odbor majetku (131ú/2015/OM) - vyjadrenie k priamemu prenájmu 
CO krytu Považská 3,5,7 
 
 
VMČ č. 5 na svojom zasadnutí konanom dňa 11.03.2015 
 
p r e r o k o v a l  
 
žiadosť o stanovisko k priamej forme prenájmu nedokončeného CO krytu   

 
o d p o r ú č a 
 
prenájmom CO krytu na Považskej ulici. 
 
 
 
 
 
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. 05/2015 
 
K bodu 3 – Prerokovanie došlej pošty 
VMČ - 27/2015 – oddelenie služieb úradu – referát evidencie obyvateľstva a domov  – 
(OS-EOD-4454/2012-3-Mrg.Má) - stanovenie k pomenovaniu ulíc  
 
VMČ č. 5 na svojom zasadnutí konanom dňa 11.03.2015 
 
p r e r o k o v a l  
 
žiadosť o stanovisko k pomenovaniu ulice, ktorá je ľavou odbočkou z Jarockej a realizuje sa 
tu výstavba rodinných domov 

 
o d p o r ú č a 
 
názov ulice „Južný prameň“. 
 
 
 
 
 
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 
 
 
VMČ č. 4- Klokočina 
 
 
Vaša značka    Naša značka      Nitra  

VMČ – 23/2015            11.03.2015 

 
 
 
Vec: 
Žiadosť o vyjadrenie k darovaniu pozemkov a budúcej komunikácie mestu - odpoveď 
 

VMČ - 23/2015 – odbor majetku – 100ú/3572/2015/OM 
  
Boli sme požiadaní o stanovisko k ponuke na prijatie daru. Ide o budúcu komunikáciu 
vybudovanú na pozemku p.č. 3692/75 k.ú. Párovské Háje a pozemku p.č. 7454/9 k.u. Nitra. 
VMČ 5 uvedené prerokovalo a  keďže ide o MK patriacu do obvodu VMČ 4-Klokočina, 
postupujeme tento návrh vášmu VMČ. 
 
 
 
 
Na vedomie: 
- Odbor majetku, MsÚ v Nitre 

 
 

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 
 
 
Ing.arch Jozef Chlapečka 
Murániho 22 
94911 Nitra 
 
 
Vaša značka    Naša značka      Nitra  

VMČ – 24/2015            11.03.2015 

 
 
 
Vec: 
Žiadosť o rekonštrukciu schodiska - odpoveď 
 

 
Ako zástupca vlastníkov bytov ste nás požiadali o rekonštrukciu schodiska pred Murániho 
22.  Predseda VMČ 5 sa obrátil s vašou požiadavkou na Mestské služby , Nitra, ktoré zaslalo 
odmietavú odpoveď. Podľa stanoviska MsS  ide skôr o vybudovanie nového schodiska, čo je 
investičná akcia, preto je potrebné, aby VMČ túto požiadavku adresoval odboru výstavby 
a rozvoja MsU. Vašu požiadavku za VMČ 5 gestoruje  Ing.M.Burda, 0907 304 578. 

 
 
 
 
 

 
 

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 
 
 
MsÚ v Nitre 
Odbor komunálnych činností a životného prostredia 
 
 
Vaša značka    Naša značka      Nitra  

VMČ – 28/2015            11.03.2015 

 
 
 
Vec: 
Jarné upratovanie 2015 - odpoveď 
 

 
Po prerokovaní Vami zaslaného harmonogramu VMČ uvedené prerokovalo a požaduje 
doplniť kontajner na ul. Pod Orešinou a preveriť potrebu a využitie kontajneru – Jurský dvor 
záhradkárska osada. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ing. Milan Burda 
predseda VMČ č. 5 

Nitra– Diely, Kynek, Mlynárce, 
Párovské Háje 

 
 
 


