
 

                  Z á p i s n i c a 

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

konaného dňa 13.01.2016 v zasadačke Na Hôrke 30, Diely 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
Program: 
1. Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VMČ 
2. Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov  
3. Informácie došlé 
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  
 zástupca primátora Ing. Martin Nemky nám zaslal v tejto veci list, zo dňa 03.12.2015, v ktorom 

nám informoval o pracovnom stretnutí 14.08.2015, pričom záverom stretnutia bola dohoda so 
zástupcami Mestských služieb ako správcom komunikácií, že vyzvú ZsVS, a.s., na odstránenie 
nedostatkov. Následne Mestské služby listom zo dňa 29.12.2015 vyzvali Západoslovenskú 
vodárenskú spoločnosť a.s. na odstránenie nedostatkov a s požiadavkou,  aby vodárenská spol. 
písomne informovala MsS  o spôsobe odstránenia nedostatkov. 

 nakoľko VMČ nie je spokojné so spôsobom riešeniau listu reklamácie zo strany Mestských 
služieb, uvedené bude riešiť osobne Ing. Mikulášik 

 VMČ/75/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – výmena pevných stĺpikov na chodníku 

ul. Na Hôrke 1 za sklápacie   
MsS navrhli stretnutie na mieste v 3.kt januára 2016, úloha je v sledovaní, rieši predseda VMČ Ing. 

Burda. 

 požiadavka p.Čeryho na výrub stromov na úrovni jeho RD Ovocinárska 23-25-27 na okraji areálu 
 Liečebno-výchovného sanatória Kynek. Predseda VMČ zaslal listom požiadavku riaditeľovi ZŠ pri 
LV sanatóriu, kópiu na odbor školstva OU Nitra, Ing.Galabovi. Urgované 2 x emailom, zatiaľ bez 
písomnej odpovede. Podľa informácie p.Čeryho LV sanatórium časť inkriminovaných stromov už 
vyrúbalo, ostáva dosledovať zvyšok. 

VMČ/93/2015 ; VMČ/4/2016 – Útvar hlavného architekta – žiadosť o vyjadrenie k investičnému 
zámeru „Retail park Mlynárce – Obchodné centrum Retail B“. Na zasadnutie VMČ bol doručený list 
útvaru hlavného architekta, ktorého prílohou bola kópiu listu investora stavby, ako aj záväzné 
stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Následne bolo zvolané pracovné rokovanie 
na meste Nitra za účasti projektanta stavby a poslanca MZ p.Klačka. Obyvatelia parciel susediacich 
so stavbou boli účastníci v územnom konaní a ich pripomienky sa do územného rozhodnutia 
zapracovali. Rovnako bola účastníkom konania aj Stredná priemyselná škola SE so sídlom na ul. 
Fraňa Kráľa 20. Na základe toho VMČ netrvá na ďalšom zvolaní stretnutia s občanmi. 
  

 otvorená jama na ul. Nová osada 
Jama je zasypaná suťou a dočasne je vozovka spevnená. Za uvedený stav je zodpovedná 
spoločnosť INFRA-STAV,  s r.o., Nitra. Bolo nám zo strany tejto spoločnosti oznámené, že firma 
zaistí s SPP prípojku, resp. povolenie na pripojenie až na jar 2016. VMČ požaduje, informáciu 
o priebehu riešenia, či má realizačná firma všetky potrebné doklady k tomu, aby bol ostrý prepoj 
reálne zrealizovaný na jar 2016. VMČ 5 požaduje  vykonať riadnu a definitívnu spätnú povrchovú 
úpravu. 



 Repasovať tabule VMČ na Kyneku (3ks) – umyť sklá a natrieť, vymeniť polystyrén za tvrdší, starý 
sa trúsi- naša požiadavka nesplnená,  úloha trvá.  

 Opraviť sieť na multifunkčnom ihrisku Párovské Háje – Službyt Nitra nám zaslal odpoveď, že podľa 
kapacitných možností strediska údržby uvedené vykoná do konca roka 2015.Nesplnené. Úloha 
trvá. 

 Doplniť zábradlie na vnútorné drevené schodíky v KD Párovské Háje ( výstup na pódium) 
a sfunkčniť elektrické zásuvky v miestnosti , v ktorej zasadá VMČ . Službyt Nitra nám zaslal 
odpoveď, že podľa kapacitných možností strediska údržby uvedené vykoná do konca roka 2015  
Nesplnené. Úloha trvá. 

 Opraviť pletivo oplotenia  na starom asfaltovom ihrisku Diely – Odpoveď Službytu – tieto práce 

môžu byť zrealizované v II. štvrťroku 2016. O presnom termíne nás budú informovať.   

 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. Uvedená požiadavka bola zo strany Msú 
postúpená na Nitrianske komunálne služby k riešeniu. Ing.Jakubčin informoval, že údajne lokalita 
medzi BD Zvolenská 12-14 nie je vhodná na umiestnenie takýchto kontajnerov, čo je v rozpore so 
sľubom primátora. VMČ 5 nesúhlasí s týmto rozhodnutím, trvá na umiestnení týchto špeciálnych 
kontajnerov v lokalite.  

 Nová bránka pre peších na nový cintorín Mlynárce zo strany Kmeťovej ulice- MsS požadujú súhlas 
OIaR, Odbor investičnej výstavby a rozvoja súhlasí so zriadením novej bránky pre peších 
s podmienkou, aby bola osadená v medzere medzi betónovými dielmi oplotenia a konštrukčne  
i farebne rešpektovala vyhotovenie jestvujúcich oceľových výplní v oplotení cintorína. Tento súhlas 
OvaR zaslaný na MsS, ostáva sledovať úlohu, Z: p.Klačko. 

 5/VMČ/2016 – OKČaŽP, MsÚ odpoveď na pripomienky  

 odstránenie čiernej skládky ul. Jarabinová – skládka bola odstránená  v apríli 2015. Zákazová 
tabuľa v danej lokalite bude osadená v januári 2016 

 doplnenie VO Viničky , Jarabinová – požiadavka bola odstúpená na odbor Investičnej 
výstavby a rozvoja za účelom zapracovania do investičného plánu na rok 2016. Požiadavka 
bola zapracovaná do plánu investícií mesta. 

 stojisko Na Hôrke 1 – bol vybudovaný betónový prístup v decembri 2015, ostáva dočistiť 
priestor za stojiskom od odpadov(zemina, zvyšky vianočných stromčekov).  

 cyklobus v pracovných dňoch – je to technicky realizovateľné, ale finančne nákladné. Úprava 
by znamenala ročný nárast  výkonov o 20 536km a súčasne je potreba o jeden autobus 
a jedného vodiča naviac. Uvedené je v riešení a výsledok bude premietnutý do návrhu na 
úpravu cestovného poriadku, ktorý bude schvaľovať MZ na jar 2016.  

 7/VMČ/2016 – OKČaŽP, MsÚ odpoveď na pripomienky  

 doplnenie malej odpadovej nádoby na zastávke MHD Murániho – Kmeťova – MsS 
zabezpečia Mestské služby v mesiacu január 2016 

 doplniť malú nádobu na exkremetny – OKČ , resp. MsS nádobu neodporúčajú osadiť, 
v blízkosti lokality je umiestnených dostatok nádob na komunálny odpad, do ktorých sa 
exkrementy môžu vyhadzovať. Rovnako z druhej strany tohto bytového domu sa nachádza 
výbeh pre voľný pohyb psov. 

 

K bodu 2 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov  

 2/VMČ/2016 – Odbor majetku – usporiadanie pozemku C KN č. 271/31 do vlastníctva Mesta Nitra 

 podľa územného plánu je parcela súčasťou lokality funkčne určenej pre bývanie 
a doplnkovú vybavenosť. Parcela sa nachádza v ploche verejnoprospešnej stavby – VPS č. 

1,20 – Prepojovacia komunikácia Šúdol. Parcela je vo vlastníctve SR v správe SPF. 
V prípade, že v rámci územného konania sa potvrdia skutočnosti uvedené v § 108 ods. 2 
písm. a a ods. 3 zákona 50/1976 ZB, bude možné bezodplatne previesť predmetný pozemok 
do vlastníctva obce v súlade s § 34 ods. 9, 13 citovaného zákona, a to na základe 
predloženého právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení navrhovanej stavby. 



 3/VMČ/2016 – OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie „ Rezidencie Pri Kaštieli“ bolo 

nám doručené rozhodnutie o prerušení správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných 
vplyvov na  životné prostredie navrhovanej činnosti.   

 8/VMČ/2016 – ÚHA, ref. DaCH, MsÚ  

 žiadosť k predĺženiu vyhradenia parkovacieho miesta pre ZŤP, Ján Barta, Zvolenská 12, 
Nitra 

VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺžiť platnosť vyhradenia parkovacieho miesta pre 
žiadateľa po posúdení odkázanosti odb.útvarom MsÚ. 

 Nepokosené rigoly pri ceste Trnavská na Kyneku:Regionálna správa a údržba ciest listom 
reagovala na požiadavku VMČ 5 na základe podnetu obyvateľov Kyneka, žiada o 
tvaromiestnu obhliadku za účasti zástupcu VMČ 5 , Z: Ing.Mikulášik. 

 Vodné, stočné odpočet - inštalácia záhradných vodomerov- podnet p.Užoviča a ďalších 
obyvateľov Kyneka. Primátor informoval predsedu VMČ 5, že touto požiadavkou sa bude 
zaoberať ZsVS dňa 27.1.2016 na svojom výročnom zasadnutí predstavenstva. 

 Neporiadok, rozkopávka pri ČOV Kynek ul.Pod Hájom- terén bol upravený. 

 Sušička obilia na Kyneku:  cez SPF , RO Nitra po viacerých urgenciách identifikovaný 
vlastník objektu- fa REALA, s.r.o., Zlaté Moravce, ktorej bola dňa 13.1.2016 zaslaná 
žiadosť mesta NR a VMČ 5 o zabezpečenie objektu proti vniknutiu nepovolaných osôb. 

 Prameň pri studničke Kynek- p.Čery preverí, kde presne sa prameň nachádza a komu patrí 
(v zozname evidovaných prameňov vo vlastníctve mesta NR sa nenachádza). 

 P.Roman Magyari z Pár.Hájov, vlastník pozemku 3796/290 požiadal VMČ o informáciu , či , 
resp. kedy bude k jeho parcele vybudovaná verejná kanalizácia. Dostal predbežnú info 
v tom zmysle, že na MZ 28.1.2016 bude p. primátor mesta referovať 
o plánoch(schválených investíciách) ZsVS pri dobudovávaní kanalizácie v mestských 
častiach Nitry v roku 2016. 

 Vodorovné dopravné značenie na ul.Pražská, Kmeťova-parkovisko atd.- VMČ5 bude riešiť 
po skončení zimného obdobia (marec 2016ň. 

 
K bodu 3-Informácie 

 VMČ/76/2015 – prednosta MsÚ v Nitre  
 zákaz parkovania áut na sídlisku Diely pre vozidlá do 3,5t dlhšie ako 5,0m 
Prednosta MsÚ nám listom zo dňa 11.01.2016 oznámil, že predmetný materiál bude zaslaný na 
VMČ na prerokovanie tak, aby boli zo strany VMČ vznesené konkrétne pripomienky, ktoré majú 
byť upravené alebo doplnené do materiálu. Materiál znova v el.podobe preposlaný členom VMČ 5 
k pripomienkovaniu. Pripomienky zaslané prednostovi MsÚ emailom. 

 Odbor investičnej výstavby a rozvoja, MsÚ – zabezpečenie finančných prostriedkov na     

    DUR – ul. Pod Hájom – v zmysle dokumentu Rozpočtové pravidlá Mesta Nitry, § 2 Odbot IVaR  
    nemá kompetencie na zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Náklady na  
    vypracovanie PD v príslušnom stupni 1000 € zaraďujeme do návrhu rozpočtu mesta na rok 2016. 

 Mestské služby – odvodnenie povrchovej dažďovej vody Viničky 1-3-5. OSBD požiadalo VMČ 5 

o odvodnenie terénu pri BD Viničky 1-5. Požiadavka bola neodkladne postúpená MsS, tie zas ju 
ďalej posunuli mestu NR. MsS sa listom vyjadrili, že reálnym riešením je vybudovanie nových 
dažďových žľabov. MsS spravujú existujúce odvodňovacie žľaby(tie sú údajne nedostačujúce), 
vybudovanie nových žľabov je investičnou akciou, ktorú zabezpečuje samotné mesto. Zaradené) 
do požiadaviek VMČ 5 na rok 2016(doručené Ing.Hozlárovi). 

 
K bodu 4 – Rôzne 

 Z požiadaviek občanov Kyneka v rámci stretnutia s občanmi vyplynula požiadavka na opravu 
vozovky otočiska autobusov na konečnej ul. Trnavská. Nakoľko ide o súčasť cesty III/51311, 
uvedené postupujeme na riešenie jej správcovi – Regionálnej správe a údržbe ciest Nitra , UNSK. 

 Zatekanie strechy na TJ Kynek – Službyt Nitra uvedené opravil v decembri 2015. 

 Od augusta 2015 nemá VMČ  žiadne informácie o riešení žiadosti obyvateľov MČ Lukov Dvor – 
riešiť rozpadnutý objekt bývalej sušiarne na Lukovom Dvore patriaci spoločnosti DADATRANS. 



Vecou sa zaoberala  Okresná prokuratúra Nitra, postúpila ju OO PZ Nitra. Požiadame ich o 
informáciu. 

 Opraviť prepadnutú vozovku na ul. Ovocinárska 11 – po kanalizačnej prípojke – zodpovedá:DaCH, 
resp. súkromný vlastník RD, ktorý túto rozkopávku realizoval ! 

 VMČ 5 upresňuje zoznam menších investičných akcií, ktoré budú v r.2016 financované z balíka  
20.000 € nasledovne: 
1. PD nájazd pre ZŤP Viničky 23 
2. Realizácia nájazdu pre ZŤP Viničky 23 
3. Oprava schodiska MŠ Zvolenská (betonáž- navýšenie chodníka pri vyústení schodiska na 

chodník) 
4. Rozšírenie vodovodu na cintoríne Kynek 
5. Oprava zvoničky na Chotárnej ul., Mlynárce 
6. Kanalizačné prípojky KD P.Háje 

Pozn: Z balíka 20.000 € z roku 2015 bude realizovaná akcia: kanalizačná prípojka KD Kynek ako 
akcia presunutá (sklz). 
 

 požiadavka p.Furuláša, ktorý postavil rodinný dom v území určenom na poľnohospodársku výrobu 
drobnú v záhradkovej osade v k.ú. P.Háje. P.Furuláš sa obrátil s požiadavkou na zmenu UPN 
mesta NR na ÚHA, p.Ligačovú, ktorá ho odkázala aj na VMČ 5, ktoré by mohlo túto požiadavku 
prípadne podporiť. VMČ prerokoval uvedenú požiadavku  a odporúča postupovať v zmysle 
vyjadrenia UHA, teda podať návrh - žiadosť na  túto lokalitu o zmenu funkčného využitia pri ďalšej 
zmene a doplnkoch územného plánu(čo už p.Furuláš urobil zatiaľ len on individuálne, pritom 
istotne väčšiu váhu by mala kolektívna žiadosť viacerých majiteľov pozemkov v danej lokalite). 
Keďže rozsah zmien a doplnkov UPN č.6 je už schválený, bude sa UHA touto požiadavkou 
zaoberať až pri prerokovávaní zmien a doplnkov UPN mesta č.7(cca do 2 rokov).   

 dňa 23.01.2016, 16.00h sa uskutoční Karneval pre deti a dospelých v priestoroch KD Párovské 
Háje.  

 dňa 30.01.2016 o 15.30 hod. sa bude konať podujatie - Fašiangy v priestoroch KD Mlynárce  
 

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

1. Zabezpečiť lokálnu opravu chodníka Na Hôrke 1-9 (zbrúsiť bubliny, zaliať diery , opraviť 
obrubníky atd.) 

OVaR 

1. Naceniť PD a RN na realizáciu nových odvodňovacích žľabov ul.Viničky 1-5 

 
 
 
 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční dňa v stredu 13.1.2015 od 16.00 hod. v KD Párovské Háje.  
 
Nitra, dňa 18.1.2016 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 
 
 
 
 
 

                                         Ing. Milan Burda 
                                                                                            predseda VMČ 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 13.01.2016 

 
 

Uznesenie č. 01/2016 
 
K bodu 2 – Prerokovanie došlej pošty 
 
VMČ/8/2016 – referát dopravy a cestného hospodárstva, ÚHA – žiadosť k predĺženiu vyhradenia 

parkovacieho miesta pre ZŤP (Ján Barta,  Zvolenská 12, Nitra). 
 
VMČ č. 5 za svojom zasadnutí dňa 13.01.2016 
 
p r e r o k o v a l 
 
žiadosť k predĺženiu vyhradenia parkovacieho miesta pre ZŤP, Jána Bartu, bytom Zvolenská 12, 
Nitra 
 
a  
 
o d p o r ú č a  
 
 

predĺžiť platnosť vyhradenia parkovacieho miesta pre žiadateľa po posúdení odkázanosti (immobility 
a pod.) odborným útvarom  MsÚ. 

 
 
 
 

ZA: 7   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 13.01.2016 

 
 

Uznesenie č. 02/2016 
 
K bodu 2 – Prerokovanie došlej pošty 
 
VMČ/93/2015 – Útvar hlavného architekta – žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru „Retail 
park Mlynárce – Obchodné centrum Retail B“. 

 
VMČ č. 5 za svojom zasadnutí dňa 02.12.2015 

 
p r e r o k o v a l 

 
opätovne investičný zámer „Retail park Mlynárce – Obchodné centrum Retail B“ ,a to na základe listu 
doručeného od UHA,  ktorého prílohou bola kópiu listu investora stavby, ako aj záväzné stanovisko 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  Nakoľko z výsledkov pracovného rokovania  na MsÚ  
za účasti projektanta stavby a poslanca MZ p.Klačka vyplynulo, že obyvatelia parciel susediacich so 
stavbou boli účastníkmi v územnom konaní a ich pripomienky sa do územného rozhodnutia 
zapracovali, VMČ  netrvá na ďalšom zvolaní stretnutia s občanmi (rovnako bola účastníkom konania 
aj Stredná priemyselná škola SE so sídlom na ul. Fraňa Kráľa 20). 

 
 
 
 
 
 
 

ZA: 7   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

 

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



Mesto Nitra, VMČ 5 Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 
 
INFRA-STAV, spol. s r.o. 
Šúdolská 31 
949 01 Nitra 
 
 
 
Vaša značka            Naša značka         Nitra  

      VMČ –10/2015              15.01.2016 

 
VEC :  Žiadosť o poskytnutie podkladov 
 

Na zasadnutí VMČ č.5 bol opäť preberaný problém neukončenej rozkopávky na ul. Hájska – 
Nová Osada pri realizácii plynovodu. Žiadame, aby ste nás informovali o priebehu riešenia tejto 
investičnej akcie a tiež ,aké kroky vaša firma vykoná/ vykonala pre zabezpečenie povolenia SPP , 
teda garantovania  termínu ukončenia  prác na jar 2016.  

  
 

 
 
 
 

  
 

 
Ing. Milan Burda 
predseda VMČ č. 5 

Nitra– Diely, Kynek, Mlynárce, 
Párovské Háje 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesto Nitra, VMČ 5 Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 
 
RSaÚC Nitra 
Štúrova  37/147 
949 01 Nitra 
 
 
 
Vaša značka            Naša značka         Nitra  

      VMČ –11/2016              15.01.2016 

 
 

VEC :  Cesta III/5131 – oprava otočiska 
 

 
Z požiadaviek občanov Kyneka na stretnutí v decembri 2015 vyplynula požiadavka na opravu 

otočiska autobusov na konečnej ul. Trnavská. Nakoľko ide o súčasť cesty III/5131,  uvedené Vám ako 
správcovi ciest III.tr. postupujeme na riešenie. 

 
 

  
 

 
Ing. Milan Burda 
predseda VMČ č. 5 

Nitra– Diely, Kynek, Mlynárce, 
Párovské Háje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesto Nitra, VMČ 5 Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 
 
Obvodné oddelenie PZ Nitra 
Nábrežie mládeže 1 
950 08 Nitra 
 
 
 
Vaša značka            Naša značka         Nitra  
           VMČ –12/2016              15.01.2016 

 
 

VEC :  Žiadosť o informáciu  
 

 
Listom zo dňa 18.06.2015 pod č.j. 1 Pn 885/15/4403-3 nás Okresná prokuratúra Nitra 

upovedomila, že naše podanie vo veci Tomáš Boroš – konateľ spoločnosti DADATRANS, s.r.o., 
Tvrdošovce, bolo odovzdané na ďalšie konanie OO PZ Nitra.  

  
Nakoľko nemáme žiadne informácie o riešení tohto podnetu, resp. žiadosti obyvateľov MČ 

Lukov Dvor o zabezpečenie rozpadnutého objektu  bývalej sušiarne na Lukovom Dvore patriacemu 
spoločnosti DADATRANS, žiadame Vás o informáciu, v akom štádiu je riešenie tohto podnetu. 

 
 
 

  
 

 
Ing. Milan Burda 
predseda VMČ č. 5 

Nitra– Diely, Kynek, Mlynárce, 
Párovské Háje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesto Nitra, VMČ 5 Nitra – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 
 
 
Mesto Nitra 
útvar hlavného architekta 
ref. dopravy a cestného hospodárstva 
Štefánikova tr. 60 
950 06 Nitra 
 
 
 
Vaša značka            Naša značka         Nitra  
           VMČ –13/2016              15.01.2016 

 
 
VEC :  Žiadosť o riešenie  
 

 
      Žiadame o riešenie - opravu poklesnutej vozovky na ul. Ovocinárska 11 na Kyneku po 

realizácii kanalizačnej prípojky. 
 

 
 

  
 

 
Ing. Milan Burda 
predseda VMČ č. 5 

Nitra– Diely, Kynek, Mlynárce, 
Párovské Háje 

 
 
 
 
 


