
 

                  Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia VMČ č. 5 Nitra – Diely,Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 

konaného dňa 7.10.2015  v KD Párovské Háje 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
Program: 
1. Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
2. Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov  
3. Informácie pre členov VMČ 
4. Rôzne  

 
Zasadnutie otvoril a členov VMČ privítal predseda VMČ Ing. Milan Burda. Zúčastnili sa ho  6 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 MK po dobudovaní 
kanalizácie  

 ZsVS uplatnil reklamáciu voči 2 dodávateľom stavby- ostáva dosledovať plnenie ! 
 
VMČ/39/2013 – Službyt Nitra, resp. OIVaR Kanalizačné prípojky KD Kynek a KD P.Háje 

 Mali by byť zrealizované do konca tohto roka (podľa info Ing.Hozlára z 3.9.2015 beží proces 
verejného obstarávania-dosledovať !) 

 Kanalizačná prípojka KD Kynek – objednaná PD, kanalizačná prípojka ako súčasť projektu 
kultúrneho domu (peniaze boli schválené na realizáciu bez PD) – žiadame o samostatné 
vypracovanie PD 

Investície: Kanalizácia Ulička, a schodisko Murániho č. 22 – v elektronickej súťaži sa nikto 
neprihlásil, Investičné odd. pripravuje novú súťaž,  Ing.Hozlár z Msu poveril agendou Ing.Derku. 
 
Oprava výtlkov miestnych komunikácií (MK) 

 Žiadame opraviť ešte pred zimnou údržbou pneumostriskom ul. Hájska – gestoruje p. M.Mikulášik.  
 
Riešenie protihlukovej  bariéry na Kyneku-severný obchvat R1A 

 Podľa ostatnej informácie NDS, Bratislava z 21.9.2015  vzhľadom na aktuálny stupeň prípravy, 
lehoty procesu verejného obstarávania na ďalšie stupne PD, a tiež s ohľadom na možné finančné 
prostriedky nie je možné zaradiť predmetnú investíciu do plánu na rok 2016, ale až na 1.polrok 
2018 (štúdia je už prerokovaná a odsúhlasená). VMČ 5 nie je spokojné so stanoviskom NDS, 
listom požiada o kompromisný návrh, zaradenie do investičného plán NDS aspoň na rok 2017. 

 
Poškodzovanie novej fasády na KD Párovské Háje ďatľami 

 Službyt Nitra s.r.o. objednal u dodávateľskej firmy špeciálne siete. Predseda VMČ 5 dosleduje 
plnenie úlohy. 

 
Kontrola dodržiavania dopravného značenia zakazujúceho prejazd nákladných vozidiel z ul. 
Trnavská na Kynek - MsP 

 Člen VMČ  p. Čery sa spojil s MsP , v čase obhliadok MsP nebol zhodou okolností zistený žiaden 
prejazd nákladných áut po tejto ulici. Napriek tomu sú informácie, že nákladné vozidlá tadiaľ 
v priebehu  dňa pravidelne jazdia. Nutné pokračovať v monitoringu. 
 

Osadenie WC na cintoríne  Mlynárce   

 VMČ  trvá na umiestnení chemického WC aj na cintoríne Mlynárce. – urgovať. 



 
Dokončenie okružnej križovatky Kmeťova/Na Hôrke/Partizánska 

 Bude realizované v 4.Q.2015. Ďalšia výmena na poste riaditeľa MsS má negatívny vplyv na 
realizáciou našich požiadaviek. Urgované o p.Borika, MsS. 

 
K bodu 2 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov  

 Požiadavka p.V.Procházku (ŤZP) z Viničiek o zabezpečenie bezbariérového nájazdu - 10.9. na MZ 
bola odovzdaná riaditeľovi MsS, ktorý prisľúbil skorú realizáciu terénnou úpravou a osadením 
betónových platní. Dosledovať! Ing.Záhorský v tejto veci zlyhal. Neurobil nič. Úlohu presunul na 
OIVaR,  MsÚ. Predseda VMČ 5 dohodol obhliadku na mieste s p.Derkom z odboru IV a R MsÚ na 
16.10.2015 . 

 Vladimír Studený – Piváreň na ul. Štúrova. Má záujem prenajať si objekt (bývalá predajňa áut 
Peugeot  a neskôr sedačiek), kde by chcel otvoriť a prevádzkovať jednu z najväčších pivární na 
Slovensku. Čapovalo by sa 50 druhov piva, rýchle občerstvenie, rozvoz piva, stávkovanie ... VMČ 
uvedené prerokovalo a nemá námietky k otvoreniu  takejto prevádzky, nakoľko sa nenachádza 
blízko obytnej zóny. 

 Požiadavka obyvateľov ul. Na Hôrke 35 o inštaláciu kamery MsP na monitorovanie priestoru okolia 
kotolne, kde sa vo večerných hodinách združujú rôzne živly, ako aj narkomani a dealeri drog.  
Uvedené  rieši  predseda VMČ s náčelníkom MsP . Spoločne sa hľadá najekonomickejší spôsob 
riešenia tohto problému. Alternatívou kamery(ktorá by stále rádovo 10.000 až 20.000 €)  je 
inštalácia oplotenia okolo kotolne. Úlohu dosleduje predseda VMČ 5. Podľa vyjadrenia MsP 
č.123826/2015 zo dňa 5.10.2015 nepatrí ul.Na Hôrke v roku 2015 k najhorším pokiaľ ide o rušenie 
verejného poriadku i drogovú trestnú činnosť, ale sú tu priemerné ukazovatele. 

 V hore uvedenom liste MsP sa spomínajú aj kontroly areálu skateparku. Podľa stanoviska MsP 
vykonávajú kontroly hlavne vo večerných a nočných hodinách. Inštaláciu kamery v tejto lokalite 
považuje MsP za potrebné, avšak toto miesto nie je  zahrnuté v schválenej koncepcii. Tú treba 
doplniť o ďalšie lokality a hlavne vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky. Predseda VMČ 5 
v návrhu rozpočtu na rok 2016 navrhol finančnej komisii i MZ  navýšenie príjmov mesta a výdavkov 
MsP  o 40.000 € na tieto účely. 

 Členovia VMČ 5 boli v predstihu  oboznámení s plánom zimnej údržby miestnych komunikácii na 
rok 2016 . S  uvedeným materiálom nie sú celkom spokojní. Na MsS boli zaslané pripomienky 
z P.Hájov (doplniť ulicu Hydinársku do 1.etapy), plus ul.A.Točíka a, a tiež čistenie prepojovacích 
schodísk  na Piešťanskej ulici a nad ul.Murániho smerom k ul.Na Hôrke(ručná údržba). Týka sa to 
aj schodov medzi ul. Dunajská a Zvolenská. Tieto požiadavky uplatnia poslanci za VMČ 5 pri 
prerokovaní v zastupiteľstve. 

 VMČ/73/2015 – Odbor majetku – žiadosť o stanovisko k odpredaju parcely registra „c“ KN č. 
89/144 o výmere 168m2 pre Ing. Zuzanu Omastovú. Tá uvedenú parcelu kosí, čistí od smetí. je 
vlastníčkou priľahlého pozemku parcela „C“ KN č. 89/137. Tento pozemok sa nachádza 
v záhradkárskej oblasti . Nad pozemkom sú vedené nadzemné siete –el.vedenie 22 kV.     
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča pozemok prenajať, nie predať. 

 VMČ/74/2015 – Odbor komunálnych činností a životného prostredia – Návrh dodatku č. 6 
k VZN č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty, vo veci zákazu požívania 
alkoholických nápojov na verejnosti.  

VMČ uvedené prerokovalo a navrhuje doplniť zákaz požívania alkoholických nápojov v MČ Diely na 
všetkých uliciach v čase 18,00 – 08,00h a v blízkosti detských ihrísk 24 hodín denne. 

 VMČ/75/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – výmena pevných stĺpikov na chodníku 
ul. Na Hôrke 1 za sklápacie  - navrhuje vykonať tvaromiestnu obhliadku a ujasniť si možnosť 
a dôsledky osadenia, ako aj možné jazdy po chodníku. – predseda rieši  s Ing. Pánskym.  

 VMČ/78/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť k predĺženiu vyhradenia 
parkovacieho miesta pre ZŤP, Ján Krajanec , Na Hôrke 22 

VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺžiť platnosť vyhradenia parkovacieho miesta pre 
žiadateľa. 
 



 VMČ/79/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť k predĺženiu vyhradeniu 
parkovacieho miesta pre ZŤP, Vladimír Prochádza , Viničky 23 

VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺžiť platnosť vyhradenia parkovacieho miesta pre 
žiadateľa. 

 VMČ/80/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť k predĺženiu vyhradeniu 
parkovacieho miesta pre ZŤP, Zuzana Burčiaková, ako zákonný zástupca Natálie Burčiakovej , Na 
Hôrke 18 

VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺžiť platnosť vyhradenia parkovacieho miesta pre 
žiadateľku. 
 
K bodu 3-Informácie 

 Debarierizácia chodníkov na ul. Dunajská –požiadavka obyvateľky Dunajskej ulice doručená na 
MsS, odtiaľ odstúpená na odbor inv. výstavby MsU Nitra. Ing.Oslej uviedol v liste OVaR 
16478/15/2 z 22.9.2015, že  predpokladaný náklad na debarierizáciu chodníka Dunajská  bude 
2000€ .  VMČ 5 zaradí do požiadaviek v návrhu rozpočtu mesta na rok 2016. 

 Slovenská pošta – nová pobočka na Dieloch – od 1.9.2015 prevzal iný odbor Sl.pošty agendu 
retailu, teda  okrem iného i otvárania nových pobočiek Sl. pošty. Zatiaľ VMČ 5 žiadnu informáciu 
k veci  nedostal, predseda VMČ urgoval a bude znova  urgovať. 

 VMČ/76/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva –  
 zákaz parkovania áut na sídlisku Diely pre vozidlá do 3,5t dlhšie ako 5,0m 
Na MZ zo dňa 11. júna 2015 bol predložený materiál „Koncepčný a ideový návrh – parkovanie 
v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermán, Chrenová“. MZ uvedenú správu zobralo na 
vedomie a uznesením č. 174/2015 – MZ,  uložilo prednostovi MsÚ a Útvaru hlavného architekta 
pripraviť podmienky obchodnej verejnej súťaže za podmienok uvedených v uznesení. Na 
súťažných podmienkach pracuje p. prednosta.  
 osadenie dopravného značenia zakazujúceho prejazd nákladných vozidiel nad 3,5t cez ul. 

Jarabinová od Dielov  
Po opätovnom trvaní na našej požiadavke Krajský dopravný inšpektorát dal predbežný súhlas 
k osadeniu dopravného značenia. 

 VMČ/77/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – vydaný súhlas KDI-na jestvujúcej 
dopravnej značke Školská zóna na ul. Na Hôrke bude doplnený fluorescenčný žltozelený podklad 

 MsS – oprava parkoviska na ul. Hájska (oproti kostolu Kynek) – cieľom opravy bolo a je  
zabránenie zatekania dažďovej vody na pozemok Ing. Zajaca . Nakoľko sa MsS nedohodli na 
jednoduchom riešení s Ing. Zajacom, preverí možnosť riešenia Ing. Mikulášik a M.Čery. 
 

K bodu 4 – Rôzne 

 p.Mikulášik upozornil na otvorenú jamu na ul. Nová osada/Hájska, zrejme ide o budovanú  prípojku 
plynu. Otvorená je najmenej 3 mesiace, bez zmeny. Bolo nutné preveriť, kto je zodpovedný za 
tento tav, vyzvať ho k náprave. – Za uvedený stav je zodpovedná spoločnosť Infrastav, spol. s r.o., 
Nitra , boli prijaté opatrenia k náprave (Rozkopávkové povolenie MsÚ Nitra pred rozkopávkou 
nevydal) 

 pokiaľ ide o nekosené pozemky p.Lieskovského, pripravuje sa nová VZN o údržbe zelene v meste, 
vrátane súkromných pozemkov, v ktorej budú sankcie za jeho nedodržiavanie   

 začala sa výstavba obchodného domu MÖBELIX  na ul. Krompašská-  nebola vybudovaná 
protihluková stena tak, ako bolo určené v stavebnom povolení. VMČ 5 dáva podnet na vykonanie  
stavebný dohľadu na odbor stavebného poriadku mesta. Obyvatelia priľahlých BD sa sťažujú na 
hluk a prach 

 vyznačiť – obnoviť VDZ na ul. Pražská pred cintorínom v Mlynárciach 

 opraviť výtlky na komunikáciách v MČ Mlynárce a Kynek – ešte pred zimou  

 zaradiť do rozpočtu na rok 2016 sumu 5 tis € na opravu zvoničky v Mlynárciach 

 dokončiť opílenie prevísajúcich konárov z Liečebno-výchovného sanatória Kynek na ul. 
Ovocinárska oproti domu č. 23 – 25. V prípade nasneženia by mohlo prísť k zlomeniu konárov. 
Nutné zaslať požiadavku listom riaditeľovi sanatória s kópiou Odboru školstva OU Nitra. 



 repasovať tabule VMČ na Kyneku (3ks) – umyť sklá a natrieť, vymeniť polystyrén za tvrdší, starý 
sa trúsi 

 do reklamácií spätných úprav po kanalizácii zahrnúť aj opravy v Párovských Hájoch  

 opraviť sieť na multifunkčnom ihrisku Párovské Háje  

 doplniť zábradlie na vnútorné drevené schodíky v KD Párovské Háje ( výstup na pódium) 
a sfunkčniť elektrické zásuvky v miestnosti , v ktorej zasadá VMČ . 

 opraviť pletivo na starom asfaltovom ihrisku Diely    

 P.Klačko informoval, že prebiehajú práce na zateplení KD Mlynárce 

 Predseda VMČ 5 informoval členov VMČ 5, že k termínu 30.9.2015 zaslal po  prerokovaní s členmi  
VMČ 5 súpis investičných požiadaviek VMČ 5 na rok 2016 za všetky MČ v sumárnej hodnote     
555.400 € s uvedením priorít (okrem iných je tam i Zvolenská ul. párne č- súvislá oprava 
chodníka).  

 Ing.Mikulášik pripomenul, že na predchádzajúcom zasadnutí VMČ 5 vystúpil ako hosť 
Ing.arch.Potančok. Odprezentoval projekt rekonštrukcie KD Kynek, s ktorým členovia VMČ 5 
súhlasili (predpokladané RN stavby occa 250.000 € ). Táto investičná akcia bola zaradená do 
požiadaviek VMČ 5 do návrhu rozpočtu na rok 2016. 

 Ing.Daniš ,ved. odboru ekonomiky a rozpočtu mesta zaslal všetkým VMČ informáciu, v ktorej  
upozornil na to, že VMČ nemajú právnu subjektivitu a  mesto NR nie je oprávnené na predaj 
potravinárskych výrobkov, preto takýto predaj na akciách VMČ môžu realizovať len podnikatelia na 
to oprávnení. VMČ 5 vzal túto informáciu  na vedomie. 

 VMČ 5 dosleduje realizáciu požiadaviek p.A.Bučku z ul. Na Hôrke (čistenie DI Na Hôrke, cyklobus 
do parku na Sihoti cez pracovné dni, dokončenie úpravy stojiska kontajnerov Na Hôrke 1).  

 VMČ 5 dosleduje požiadavky p.Račeka a spol. , Zvolenská ul.- súvislá oprava chodníka Zvolenská 
párne č.( zaradená do návrhu rozpočtu na rok 2016 ako priorita č.1.), opílenie stromov na 
Zvolenskej ul. párne č.- MsS zrealizujú  až na jar 2016, inštalácia polozapustených kontajnerov  
v lokalite Zvolenská 12-14-rieši OKČaŽP MsU,  opraviť prepadnutú vozovku  a kanalizačnú vpusť-
MsS nás informovali, že zobrali na vedomie túto požiadavku , zrealizujú podľa možností 
(nestanovili harmonogram prác) . Sledovať a urgovať! 

 Obnova VDZ na ul.Zvolenská, Murániho, Kmeťova nepárne č. ( na parkovisku pri BD)-beží proces 
verejného obstarávateľa na dodávku tejto služby. 

 Lokálna oprava MK Kmeťova 10-12. MsS zaevidovali požiadavku a po posúdení závažnosti 
a rozsahu poškodenia pristúpia k oprave. 

 Nová bránka pre peších na nový cintorín Mlynárce zo strany Kmeťovej ulice- MsS požadujú súhlas 
odboru Iva R, MsU.  

 Opílenie kríkov na križovatke ul.Hájska/Trnavská. MsS zrealizovali v 41.týždni. 

 Oprava praskliny - výtlku na prístupovej komunikácii na parkovisko pod Murániho ul.34-36 . MsS 
zaevidovali požiadavku a po posúdení závažnosti a rozsahu poškodenia pristúpia k oprave. 

 
 
Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom referátu organizačného odb.služieb 
MsÚ : 

 VMČ  trvá na umiestnení chemického WC aj na cintoríne Mlynárce. – urgovať 

 zaradiť do rozpočtu na rok 2016 čiastku 5 tis € na opravu zvoničky v Mlynárciach 
 
Investičné odd. 

 debarierizácia chodníkov na ul. Dunajská – predpokladaný náklad 2000 € - dávame požiadavku 
doplniť  do návrhu rozpočtu na rok 2016 

 Kanalizačná prípojka KD Kynek – objednaná PD, kanalizačná prípojka ako súčasť projektu 
kultúrneho domu (peniaze boli schválené na realizáciu bez PD) – žiadame o samostatné 
vypracovanie PD 

 zaradiť do rozpočtu na rok 2016 sumu 5 tis € na opravu zvoničky v Mlynárciach 
 
 



MsS 

 opraviť prepadnutú vozovku Zvolenská 14, taktiež kanalizačnú vpusť  

 opraviť chodník Na Hôrke 1-13 

 vyznačiť – obnoviť VDZ na ul. Pražská pred cintorínom v Mlynárciach 

 opraviť výtlky na komunikáciách v MČ Mlynárce a Kynek – ešte pred zimou – MsS 
 
vedúca kancelárie prednostu MsÚ 

 repasovať tabule VMČ na Kyneku (3ks) – umyť sklá a natrieť, vymeniť polystyrén za tvrdší .  
 
zástupca primátora Ing. Martin Nemky 

 do reklamácií spätných úprav po kanalizácii zahrnúť aj opravy v Párovských Hájoch  
 
odbor stavebného poriadku 

 začala sa výstavba obchodného domu MÖBELIX - na ul. Krompašská nebola vybudovaná 
protihluková stena tak, ako bolo určené v stavebnom povolení. VMČ 5 dáva podnet na vykonanie  
štátny stavebný dohľadu na odbor stavebného poriadku mesta. Obyvatelia priľahlých BD sa 
sťažujú na hluk a prach 

 
Službyt Nitra 

 opraviť sieť na multifunkčnom ihrisku Párovské Háje  

 doplniť zábradlie na vnútorné drevené schodíky v KD Párovské Háje ( výstup na pódium) 
a sfunkčniť elektrické zásuvky v miestnosti , v ktorej zasadá VMČ  

 opraviť pletivo na starom asfaltovom ihrisku Diely    
 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční dňa 04.11.2015 o 16,00h v priestoroch KD Mlynárce. 
 
Nitra, dňa 09.10.2015 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
 
 
 

 
                                         Ing. Milan Burda 

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



Mesto Nitra, VMČ 5 Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 
 
Národná diaľničná spoločnosť 
Ing. Pavol Kováčik, PhD 
Mlynské Nivy 54 
82109 Bratislava 
 
 
 
Vaša značka            Naša značka         Nitra  
4225/126121/30102/2015                VMČ – 51-3/2014              15.10.2015 

 
 

VEC :  Riešenie protihlukovej  bariéry na Kyneku - severný obchvat R1A 
 

Vašim listom č4225/126121/20102/2015 zo dňa 16.7.2015 ste nám oznámili, že podľa 
dlhodobého investičného plánu je predpokladaný termín začatia výstavby protihlukovej steny v úseku 
R1A v mestskej časti  Kynek   až 1. polrok 2018. 

S uvedeným termínom sme nesúhlasili a Vaša reakcia je  v liste z 21.9.2015.  Vzhľadom na 
aktuálny stupeň prípravy, lehoty procesu verejného obstarávania na ďalšie stupne PD, a tiež s 
ohľadom na možné finančné prostriedky nie je možné zaradiť predmetnú investíciu do plánu na rok 
2016, ale až na 1.polrok 2018 (štúdia je už prerokovaná a odsúhlasená).  

 
VMČ 5 nie je spokojné s týmto stanoviskom NDS, žiadame o kompromisný návrh, zaradenie 

do investičného plán NDS aspoň na rok 2017. 
 

 
 

 
Ing. Milan Burda 
predseda VMČ č. 5 

Nitra– Diely, Kynek, Mlynárce, 
Párovské Háje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesto Nitra, VMČ 5 Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 
 
Vladimír Studený 
Elektrárenská 908/1 
94901 Nitra 
 
 
 
Vaša značka            Naša značka         Nitra  

      VMČ –83/2015              15.10.2015 

 
 

VEC :  Piváreň na ul. Štúrova 
 

K Vášmu zámeru prenajať si objekt (bývalá predajňa áut Peugeot  a neskôr sedačiek), kde by ste 
chceli otvoriť a prevádzkovať jednu z najväčších pivární na Slovensku, kde by sa čapovalo 50 druhov 
piva, rýchle občerstvenie, rozvoz piva, stávkovanie ... VMČ nemá námietky k otvoreniu  takejto 
prevádzky, nakoľko sa nenachádza blízko obytnej zóny. 
  
 

 
Ing. Milan Burda 
predseda VMČ č. 5 

Nitra– Diely, Kynek, Mlynárce, 
Párovské Háje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VMČ 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 15.10.2015 

 
 

Uznesenie č. 29/2015 
 
K bodu 2 – Prerokovanie došlej pošty 
 
VMČ/73/2015 – Odbor majetku – 10539/2015/OM – žiadosť o stanovisko k odpredaju parcely 
registra „c“ KN č. 89/144 o výmere 168m2 pre Ing. Zuzanu Omastovú.  
 

VMČ č. 5 za svojom zasadnutí dňa 07.10.2015 
 
p r e r o k o v a l 
 

žiadosť vo veci odpredaju parcely registra „c“ KN č. 89/144 o výmere 168m2 pre Ing. Zuzanu 
Omastovú. Tá uvedenú parcelu kosí, čistí od smetí. je vlastníčkou priľahlého pozemku parcela „C“ KN 
č. 89/137. Tento pozemok sa nachádza v záhradkárskej oblasti . Nad pozemkom sú vedené 
nadzemné siete –el.vedenie 22 kV.     

 
 
a  
 
o d p o r ú č a  
 
 

pozemok prenajať, nie predať  
 
 
 
ZA: 6   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

 

 
 
 
.......................................................   .......................................................... 
 zapisovateľ VMČ:                                                predseda VMČ č. 5: 
           Ing. Milan Bartoš                                                       Ing. Milan Burda   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



VMČ 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 15.10.2015 

 
 

Uznesenie č. 30/2015 
 
K bodu 2 – Prerokovanie došlej pošty 
 
VMČ/74/2015 – Odbor komunálnych činností a životného prostredia – Návrh dodatku č. 6 k VZN 
č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty, vo veci zákazu požívania 
alkoholických nápojov na verejnosti.  

VMČ č. 5 za svojom zasadnutí dňa 07.10.2015 
 
p r e r o k o v a l 
 

uvedenú zmenu VZN č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty 
 
a  
 
o d p o r ú č a  
 
 

doplniť zákaz požívania alkoholických nápojov v MČ Diely na všetkých uliciach v čase 18,00 – 08,00h 
a v blízkosti detských ihrísk 24 hodín denne. 

 
 
 
 
ZA: 5   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 1 

 

 
 
 
.......................................................   .......................................................... 
 zapisovateľ VMČ:                                               predseda VMČ č. 5: 
           Ing. Milan Bartoš                                                       Ing. Milan Burda   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VMČ 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 15.10.2015 

 
 

Uznesenie č. 31/2015 
 
K bodu 2 – Prerokovanie došlej pošty 
 
VMČ/78/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť k predĺženiu vyhradenia 
parkovacieho miesta pre ZŤP, Ján Krajanec , Na Hôrke 22 
 

 
VMČ č. 5 za svojom zasadnutí dňa 07.10.2015 
 
p r e r o k o v a l 
 

žiadosť k predĺženiu vyhradenia parkovacieho miesta pre ZŤP, Ján Krajanec , Na Hôrke 22 
 
a  
 
o d p o r ú č a  
 
 

predĺžiť platnosť vyhradenia parkovacieho miesta pre žiadateľa. 
 

 
 
 
ZA: 6   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

 

 
 
 
.......................................................   .......................................................... 
 zapisovateľ VMČ:                                               predseda VMČ č. 5: 
           Ing. Milan Bartoš                                                       Ing. Milan Burda   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VMČ 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 15.10.2015 

 
 

Uznesenie č. 32/2015 
 
K bodu 2 – Prerokovanie došlej pošty 
 
VMČ/79/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť k predĺženiu vyhradenia 
parkovacieho miesta pre ZŤP, Vladimír Prochádzka , Viničky č. 23 
 

 
VMČ č. 5 za svojom zasadnutí dňa 07.10.2015 
 
p r e r o k o v a l 
 

žiadosť k predĺženiu vyhradenia parkovacieho miesta pre ZŤP, Vladimír Prochádzka , Viničky č. 23 
 

a  
 
o d p o r ú č a  
 
 

predĺžiť platnosť vyhradenia parkovacieho miesta pre žiadateľa. 
 

 
 
 
ZA: 6   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

 

 
 
 
.......................................................   .......................................................... 
 zapisovateľ VMČ:                                               predseda VMČ č. 5: 
           Ing. Milan Bartoš                                                       Ing. Milan Burda   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VMČ 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 15.10.2015 

 
 

Uznesenie č. 33/2015 
 
K bodu 2 – Prerokovanie došlej pošty 
 
VMČ/80/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť k predĺženiu vyhradenia 
parkovacieho miesta pre ZŤP, Zuzana Burčiaková , Na Hôrke č. 18,ako zákonný zástupca Natálie 
Burčiakovej 
 

 
VMČ č. 5 za svojom zasadnutí dňa 07.10.2015 
 
p r e r o k o v a l 
 

žiadosť k predĺženiu vyhradenia parkovacieho miesta pre ZŤP, Zuzana Burčiaková , Na Hôrke č. 
18,ako zákonný zástupca Natálie Burčiakovej 
 

a  
 
o d p o r ú č a  
 
 

predĺžiť platnosť vyhradenia parkovacieho miesta pre žiadateľa. 
 

 
 
 
ZA: 6   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

 

 
 
 
.......................................................   .......................................................... 
 zapisovateľ VMČ:                                               predseda VMČ č. 5: 
           Ing. Milan Bartoš                                                       Ing. Milan Burda   
 
 


