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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 01.07.2015 konaného v KD Párovské Háje 

 

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 5 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  

Reklamačné konanie (od odovzdania stavby, teda  od augusta 2013 plynie 5-ročná záručná 
lehota na stavbu).. Dňa 17.06.2015 sa uskutočnilo stretnutie na základe pozvánky  ZsVS, vo 
veci reklamácie stavu komunikácií po realizácii kanalizácie.Pozvaní boli zástupcovia mesta, 
dodávateľských firiem , zástupca VMČ nie.  24.6.2015  zaslal VMČ 5 viceprimátor Nemky list , 
prílohou ktorého bola zápisnica z obhliadky z 26.11.2013 stavu MK po výstavbe kanalizácie    
so žiadosťou o pripomienkovanie a aktualizáciu. 

 
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 budú zrealizované. Na ostatnom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva 11.6. boli rozpočtovým opatrením schválené finančné prostriedky pre 
VMČ, ktorých časť sa použije na ich realizáciu.SPredseda VMČ 5 uskutočnil obhliadku 
dotknutých lokalít , na ťahu je teraz odd.výstavby MsU (spracovanie PD, verejné 
obstarávanie, realizácia atd.). 
 

Oprava výtlkov - žiadame MsS o opravu výtlkov na ul. Murániho. Zároveň požadujme 
predložiť už dávnejšie požadovaný harmonogram opráv miestnych 
komunikácií. 
- v MČ Kynek boli výtlky opravené iba zasypaním šotolinou, teda nedôsledne 
a nekvalitne. Pár dní po ich realizácii je stav komunikácií rovnako zlý ako pred 
ich opravou.Výtlky neboli vyspravené ani v MČ Mlynárce. 

Žiadame MsS o prijatie kontrétnych opatrení na nápravu a stanovenie termínov opravy 
zostávajúcich  výtlkov v rámci VMČ č.5 (v prípade, že MsS nie sú schopúné zvládať túto úlohu 
vlastnými kapacitami, žiadame neodkladne zabezpečiť dodávateľským spôsobom- finančné 
krytie je). 

 
VMČ/32/2014 - odbor školstva OÚ v Nitre  

- zabezpečiť opílenie stromov v areáli Liečebno-výchovného sanatória od ul. Hájska  
Úloha sa priebežne plní, zostáva v sledovaní. Kontrola: október 2015. 
 

 - MsS Nitra - cintorín Kynek - opíliť, vypíliť suché stromy, posúdenie stavu stromov  
vzhľadom na ich vek, aby sa predišlo škodám na náhrobných kameňoch.  

- Boli už vypílené najkritickejšie stromy – úloha zostáva v sledovaní – T:cca jeseň 2015 
 
P. Dekýšová- chodník pozdĺž Štúrovej ulice v úseku Bolečkova/ Telgártska v Mlynárciach 
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Z dôvodu nevhodného spádovania voda z chodníka steká do jej záhrady a  na základy jej 
rodinného domu. RN 5200 €. Ide o značnú investíciu, schváýlené finančné prostriedky 20.000 
EUR na investičné akcie VMČ v tomto roku nestačia. Je nutné uplatniť ako reklamáciu 
u dodávateľa stavby chodníka. 
 
 
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 €.  Platí rovnaký postup  ako v prípade 
p.Dekýšovej. 
  

 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. 

 
VMČ - 24/2015 – Ing.arch Jozef Chlapečka  - schodisko pred Murániho 22 
- schodisko bude zrealizované z finančných prostriedkov schválených na ostatnom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva 11.6.2015. 
- Požiadavka na riešenie situácie s prízemnými bytmi na ul. Rýnska, ktoré majú okná na 

úrovni terénu.  
Na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva bude predložený návrh na zníženie 
nájomného obyvateľom bytov o cca 20%, ktoré sú v týchto prízemných priestoroch. 
Uvedené bolo prerokované mestskou radou, ktorá tento zámer odporučila schváliť. 
 

- 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. Službyt Nitra sa zatiaľ nevyjadril, 
urgujeme. 

 
- Jarabinová bola 2-krát  vyspravená len suchou vyfrézovanou asfaltovou drťou, Požiadavka 

zaslaná na MsS,  
Opätovne , teda 3-tí-krát žiadame MsS o opravu výtlkov na tejto MK.   
 
-  zriadenie pobočky Slovenskej pošty na Viničkách (ul.Rýnska) v priestoroch objektu 

NITRAZDROJ 
- 11.06.2015 bolo za účasti Ing. Burdu stretnutie v objekte predajne Nitrazdroja na 

Rýnskej ulici, kde by sme chceli zriadiť pobočku Slovenskej pošty. Zástupkyňa Sl.pošty 
konštatovala, že priestory sú relatívne vyhovujúce, aj keď na 1.poschodí(je tam výťah). 
Boli by potrebné stavebno-technické úpravy, ktoré si budú vyžadovať nemalé finančné 
prostriedky ako kapitálové výdavky. Reálne by to teda bolo zaradiť do plánu investícií 
pošty na budúci rok. O zriadení pobočky rozhodne vedúci pracovník retailu Sl.pošty 
v Bratislave. Fotodokumentácia bola následne zaslaná v digitálnej podobe Sl.pošte 
Zástupkyňa Sl.pošty požadovala ešte  od mesta, resp. VMČ 5 isté štatistické údaje- 
počet obyvateľov spádovej zóny sídliska Diely, počet dôchodcov na sídlisku apod. 
Dodáme. 

  

-     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. 

- PD je podľa vyjadrenia Ing.Lančariča rozpracovaná,  pracuje sa na jej dokončení. 
Úloha nesplnená – preveriť stav spracovania PD,urgovať. 

 
Osloviť ref. DaCH s požiadavkou o zriadenie priechodu pre chodcov na križovatke ul. 
Viničky/Jarabinová. K riešeniu prizvať predsedu VMČ, príp. p.Doleža – člena VMČ 
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- podľa ústnej informácie Ing. Pánského,  prechod pre chodcov na požadovanom miestne  
nemôže byť zriadený, nakoľko daná lokalita nespĺňa podmienky pre zriadenie priechodu, 
nie je tu potrebné osvetlenie priestoru. Na dodatočný podnet p.Doleža bola prerokované aj 
požiadavka na osadenie dopravného zrkadla na tejto križovatke.  Na križovatke sú 
dostatočné rozhľadové pomery, a preto nebude zrkadlo osadené. 

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

- podľa ústnej informácie Ing. Pánského je na osadenie požadovanej dopravnej značky zo 
strany MsÚ dané súhlasné stanovisko, zatiaľ však nie je k tejto veci oficiálne stanovisko 
krajského dopravného inšpektorátu. 

 
Žiadame o kontrolu dodržiavanie dopravného značenia zakazujúceho prejazd nákladných 
vozidiel z ul. Trnavská na Kynek - MsP 
- úloha trvá - list 

 

 Došla opakovaná žiadosť obyvateľov MČ Lukov Dvor – nepodpísaná. Ide o  
nedoriešený problém s objektom bývalej sušiarne na Lukovom Dvore. Spoločnosť 
DADATRANS, ktorá je majiteľom predmetnej budovy a areálu,  bola oslovená 
primátorom v júni 2014, ale bez odozvy. VMČ 5 urgoval stanovisko u firmy 
DADATRANS, kópiu žiadosti o nápravu zaslal Okresnej prokuratúre v Nitre. Citujeme 
z odpovede: 

Dňa 16.06.2015 ste na vedomie tunajšej prokuratúre zaslali podanie adresované Tomášovi 
Borošovi - konateľovi spoločnosti DADATRANS, s.r.o. Tvrdošovce. Upovedomujem Vás, že 
Vaše podanie bolo vyhodnotené ako trestné oznámenie na vyššie uvedenú osobu pre 
podozrenie zo spáchania prečinu všeobecného ohrozenia podľa § 285 odsek 1 Trestného 
zákona a podľa § 198 odsek 1 Trestného poriadku bolo toto trestné oznámenie odovzdané na 
ďalšie konanie OO PZ Nitra. 

 

 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 
požiada odd. inv.výstavby a rozvoja  MsÚ o vyčíslenie nákladov potrebných na 
zriadenie parkoviska na CO kryte(z hľadiska statiky nie je problém). 

Odpoveď sme zatiaľ nedostali, ústne bolo prisľúbené riešenie našej požiadavky, odpoveď 
písomnou formou bude do najbližšieho zasadnutia VMČ. 
 

 Miesto na výlep volebných plagátov – žiadame aby jediná skruž, určená na tieto účely 
v našom VMČ ,  ktorá sa nachádza na ul. Popradská pri bistre HAM oproti vojenskému 
cintorínu, bola premiestnená do lokality ku kaplnke  na konci ul. Murániho.  

Uvedené rieši p.Klačko (za VMČ) s Ing. Pivarčiovou – NISYS 

 

 OU Nitra – odbor živnostenského podnikania – žiadame preveriť legálnosť 
autoopravovne na ul. Potočná na Kyneku.  V uvedenom už konala aj Mestská polícia. 
Náprava nenastala.  

Náprava nenastala ani po vykonaní obhliadky zo strany OU Nitr, odbor živnostenského 
podnikania. Kontrolovaná osoba tvrdila úradníkom, „ že nepodniká, že len opravuje vozidlá 
svojim kamarátom a známym- zadarmo“. VMČ nemá účinné prostriedky na to, aby 
dokázal/preukázal, či ide o legálne alebo nelegálne podnikanie.  

 

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

Požiadavka bude listom odstúpená na riešenie odboru komunálnych činností a ŽP. Kontaktná 
osoba za VMČ – p.Klačko 

 

 Žiadame Mestské služby o stretnutie na ul. Remeselnícka pri križovatke ul. Fraňa 
Kráľa x Remeselnícka – dorieši  Š.Klačko  so zástupcami MsS  
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Stretnutie sa uskutočnilo 04.06.2015. Uvedené však bude po dohode riešené prostredníctvom 
Investičného oddelenia MsÚ(oprava MK a chodníkov MČ Mlynárce v rámci schváleného 
rozpočtového opatrenia). 
 

 Žiadame doriešiť našu dlhodobú požiadavku na osadenie WC na cintorín Kynek a 
Mlynárce  - MsS. Bola nám doručená odpoveď MsS, kde odporúčajú riešiť všetky 
cintoríny s tým, že na cintoríne Párovskom, Mlynáreckom , Hornokrškanskom, 
Drážovskom a Janíkovskom by sa mali riešiť WC v domoch smútku. Mestský cintorín, 
cintorín sv.Cyrila a Metoda a Chrenovský majú tento problém vyriešený. VMČ však 
trvá na svojej požiadavke, aby sa na cintorín Mlynárce a Kynek umiestnilo po jednom 
chemickom WC. Zároveň žiadame odbor výstavby a rozvoja o kalkuláciu nákladov na 
realizáciu WC v rámci domov smútku. 

Odpoveď : OVaR spoločne so Správou cintorínov vykonal obhliadku uvažovaných cintorínov  
a konštatuje nasledovné. Vybudovanie WC v objektoch domov smútku si vyžaduje privedenie 
vodovodu a osadenie septiku na vhodnom mieste z pohľadu režimu používania, okrem 
samotnej zmeny účelu vybraného vnútorného priestoru objektu. V zimnom období domy 
smútku nie sú vykurované, takže WC by boli v tomto čase odstavené z prevádzky. 
Vhodnejšou alternatívou sa javí osadenie a prenájom mobilného WC ako v prípade cintorína 
Kynek. V rozpočtovej kapitole OVaR sa nenachádza položka, z ktorej by sme mohli objednať  
vypracovanie kalkulácie nákladov na zriadenie WC v domoch smútku. Ak aj napriek vyššie 
uvedenému budete žiadať o konkrétne investičné náklady, doplníme takúto položku do návrhu 
rozpočtu mesta.   
VMČ trvá na svojej požiadavke  umiestniť mobilné WC na cintoríne Kynek , takisto na novom 
cintoríne  Mlynárce- žiadosť zasielame MsS Nitra, správa cintorínov. 
 

 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.  

Odpoveď OKČaŽP , MsÚ : Na základe Vašej požiadavky sme požiadali Ing. Vencelovú, MsS 
Nitra o spoluprácu pri dočistení priestoru pri amfiteátri v dolnej časti pri ul. Popradská -
Piešťanská, kde treba najprv prestrihať vzrastlé stromy a náletové dreviny. Lokalitu prestrihajú, 
akonáhle im p. Štrba označí, po dohode s Vami, čo môžu robiť, následne pomocou 
aktivačných pracovníkov vyzbierame odpadky. 
Odpoveď MsS : Vážený pán poslanec, Mestské služby Nitra v 24. týždni začali orezávanie 
drevín v trojuholníku medzi ul. Popradská, Zvolenská. Výkon prác výrazne komplikuje 
pôvodné oplotenie záhrad, odpad rôzneho druhu, tiež zo strany Zvolenskej ul. je otvorená 
šachta schovaná v kríkoch. Máme za to, že predmetné územie je potrebné poňať komplexne, 
urobiť prebierku drevín - označené kríky následne vytrhať, šachtu zabezpečiť pred úrazom, 
terén vyrovnať a následne osiať trávou. Takáto úprava však vyžaduje finančné prostriedky, 
ktorými naša organizácia nedisponuje (zabezpečujeme pravidelnú údržbu sadovnícky 
upravených plôch). Mestské služby Nitra budú spolupracovať - technikou a pracovníkmi- pri 
rekultivácii predmetnej lokality.  
Keďže práce si vyžadujú značný finančný objem, zdá sa ako reálne , že sa to zrealizuje budúci 
rok, pričom na dočistenie priestoru od náletov a odpadkov  musia byť schválené adekvátne 
finančné prostriedky. Úloha trvá. 
 
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 stanovisko útvaru hlavného architekta a nestotožňuje sa s ním, nakoľko z listu 
nie je celkom jasné či ide o kladné, alebo zamietavé stanovisko, redp. Zdá sa ako 
podmienečné súhlasné. Opätovne oslovíme ÚHA s tým, že VMČ je dôrazne proti tejto 
výstavbe.  
 

K bodu 2 - Prerokovanie došlej pošty 

VMČ/52/2015 – Mestské služby - oznámenie  
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Bolo nám doručené oznámenie, kde je vyslovená nespokojnosť MsS s realizáciou kosby 
v lokalite Diely. práce realizuje firma Ing. Zenob Zeumer BONEZ.  
VMČ uvedené prerokovalo a berie na vedomie. 

 
VMČ/56/2015 – MsÚ, ref. evidencie obyvateľstva a domov – žiadosť o vyjadrenie  
Pomenovanie novovzniknutej ulice v mestskej časti Párovské Háje. Novovzniknutá ulica 
nadväzuje na ul. Pod Hájom a končí pri ul. Jarocká, za ulicou Za kaštieľom. Pri novovzniknutej 
ulici boli realizované z ľavej strany stavby „IBV 21 rodinných domov Pod hájom“ v rozsahu 
stavby SO 23 – Miestna obslužná komunikácia C3 – Cesta 2 a stavby SO 23 – Miestna 
obslužná komunikácia C 3 – Cesta 3. 
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča pomenovať ulicu „Pod Gaštanicou“. 
 
VMČ/57/2015 – ÚHA, ref. DaCH – vyžiadanie stanoviska  

Žiadosť k vyhradeniu parkovacieho miesta na ul. Zvolenská 19 pre p. Mikulu ako osobu ZŤP.  
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča postupovať podľa dodatku k platnej VZN (podľa 
ktorého v tejto veci rozhoduje sociálna komisia). VMČ v zásade nemá námietky k vyhradeniu 
miesta pre žiadateľa –ZŤP. 
 
VMČ/58/2015 – ÚHA, ref. DaCH – vyžiadanie stanoviska  

Žiadosť k vyhradeniu parkovacieho miesta na ul. Viničky 27 pre p.Válika ako osobu ZŤP.  

Stanovisko VMČ je rovnaké ako v prípade p.Mikulu. 
 
K bodu 3 – Rôzne 

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

2. opraviť –privariť zábranu na konci ul. Chotárna – MsS 
3. doplniť verejné osvetlenie na ul. Hydinárska, pred domom č. 33 – Elcomp 
4. upraviť odstránené kríky na ul. Hydinárska pri stĺpe č.2 (vpravo na Hydinárskej 

ceste cca 150-200 m pred značkou Párovské Háje) – MsS 
5. vymeniť piesok v detských ihriskách na Dieloch – MsS 
6. opíliť spodné konáre lipy na ul. Tokajská 12 – bránia vo výhľade na cestu – 

MsS  
7. opraviť informačné  tabule VMČ na Kyneku (3ks) , v Párovských Hájoch (1ks) 

na  Lukovom Dvore (1ks) – kancelária prednostu, Mgr.Psotová 
8. Chodníky na cintoríne Kynek a Mlynárce –urobiť postrek proti prerastajúcej 

burine – MsS 
9. dňa 01.08.2015 sa uskutoční 1.ročník vo varení gulášu v priestoroch obchodnej 

akadémie, Bolečkova 2. Všetci ste srdečne pozvaní. Varenie začína o 14,00h. 
10. dňa 15.08.2015 sa bude konať podujatie vo varení gulášu v Párovských Hájoch 

Všetci ste srdečne pozvaní. Varenie začína o 14,00h 
 
 
Investičné akcie, ktoré bude VMČ  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 

 
Akcie, ktoré VMČ navrhuje realizovať z finančných prostriedkov 7800 EUR, 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 
5. oprava detského ihriska Párovské Háje oproti KD (2 pokazené hojdačky) 
6. doplnenie 4 lavičiek na novom cintoríne Mlynárce 
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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). 

 
 
Na zasadnutie VMČ, ktoré sa bude konať 19.08.2015 v priestoroch KD Kynek, pozývame 
zástupcov Mestských služieb, zodpovedných za detské ihriská (údržba, výmena piesku 
...) a za opravu výtlkov. 
 
Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom organizačného odd. MsÚ : 
 
Mestské služby 

- žiadame o opravu výtlkov na ul. Murániho, na kyneku a v Mlynárciach. Zároveň 
požadujeme predložiť sľúbený , doposiaľ nedodaný harmonogram opráv miestnych 
komunikácií(v MČ Kynek boli výtlky opravené iba zasypaním šotolinou, teda 
nedôsledne a nekvalitne. Pár dní po ich realizácii je stav komunikácií rovnako zlý ako 
pred ich opravou) 

- opraviť (privariť) zábranu na koncu ul. Chotárna  
- upraviť odstránené kríky na ul. Hydinárska pri stĺpe č.2 (vpravo pred vjazdom 

do MČ P.Háje) 
- vymeniť piesok v detských ihriskách na Dieloch  
- opíliť spodné konáre lipy na ul. Tokajská 12 – bránia vo výhľade na cestu  
- Chodníky na cintoríne Kynek a Mlynárce-urobiť chemický postrek  proti 

prerastajúcej burine  
 
Útvar hlavného architekta, ref. architektúry 

- 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. Žiadame 
o informáciu, kedy bude táto PD dodaná . 

 
OKČaŽP 

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

Kancelária prednostu, Mgr.Psotová 

- opraviť  informačné tabule VMČ na Kyneku (3ks), v Párovských Hájoch (1ks) 
a na Lukovom Dvore (1ks)  

 
Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční dňa 19.08.2015 o 17,00h v priestoroch KD 
KYNEK.  

 
Nitra, dňa 03.07.2015 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
 

 
 

                                         Ing. Milan Burda 
                                                                                            predseda VMČ 5 Nitra- 
        Diely,Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


