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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 03.06.2015 konaného v KD Mlynárce 

 
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 6 členovia (priložená prezenčná listina), takže VMČ bol 
uznášaniaschopný. 
 
 

K bodu 1 – 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. 
Urgované min. 5 krát.  PS: 8.6.2015 p.primátor informoval predsedu VMČ 5 , že GR ZsVS 
zvolá reklamačné konanie na 16.6.2015. 
 
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.  

- Boli vyčíslené predbežné náklady na tieto kanalizačné prípojky a budú zahrnuté do 
akcií, ktoré VMČ vykryje z finančných prostriedkov pre VMČ 5.  To za predpokladu, že 
na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva budú takéto finančné prostriedky schválené (sú 
v programe rokovania MZ 11.6.2015 ako súčasť rozpočtových opatrení- suma 140 
tis.EUR pre invest.akcie VMČ-pol.717001, z toho 20 tis. pre VMČ 5). 
 

- 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 obrubník aj s dopravnou značkou   
- Na uvedené nám odpovedal odbor investičnej výstavby a rozvoja. Podľa ich odhadu 

rozsahu prác je potrebné rátať s finančnými nákladmi cca 1000€. Toto bude VMČ riešiť 
ako opravu s Mestskými službami (MsS). – úloha stále trvá. Nemáme žiadnu aktuálnu 
informáciu od MsS o stave prípravy -nutné urgovať!!  

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

výtlk), a tiež chodníka pred vchodmi č. 15-17-19. 
- Zo strany MsS boli zrealizované opravy výtlkov, avšak žiadame dokončiť opravu na na 

ul. Murániho. Neopravená časť vozovky na ul Zvolenská je podľa vyjadrenia MsS 
v kompetencii Západoslovenskej vodárenskej, nakoľko sa v tomto mieste vyskytol 
problém s ich inžinierskymi sieťami. Žiadame však MsS o neodkladnú opravu výtlkov 
na ul. Murániho. Zároveň požadujme predložiť avizovaný harmonogram opráv 
miestnych komunikácií. Ku dňu zasadnutia VMČ 5 neboli podľa informácie p.poslanca 
Töröka výtlky na ul.Murániho odstránené. 
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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 môže  po 31.03.2015, teda vo vegetačnom 
období podľa finančných možností LVS.Úloha trvá. 
Prípadný  výrub stromov  (požiadavka p.Šupkovej, Ovocinárska 2) bude aktuálny až v októbri  
2015 (mimo vegetačného obdobia).Ing.Mikulášik informoval, že zástupca ÚHA, MsÚ bol 
v areáli, označil stromy určené k výrubu.2 suché stromy, ktoré požaduje p.Šupková vyrúbať, 
neohrozujú bezprostredne jej majetok.   

- Úloha sa priebežne plní, zostáva v sledovaní. 
 
 - 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 - ÚHA, 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 trvá. 

- 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 
Z dôvodu nevhodného spádovania voda z chodníka steká do jej záhrady a  na základy jej 
rodinného domu. RN 5200 €. Ide o značnú investíciu, ktorú musí VMČ 5 presadiť do rozpočtu 
mesta, resp. 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 €. VMČ 5 musí presadiť schválenie 
tejto položky v rozpočte mesta., resp. rovnako ako hore  reklamáciu voči dodávateľovi stavby 
chodníka ul.Štúrova.   
  
VMČ - 3/2015 – Gašparovičová, ul. Rýnska – žiadosť o vybudovanie nového detského 
ihriska 

Za výbor mestskej časti bol poverený gestorstvom nad detskými ihriskami Ing. Török. 
- Pre rok 2015 nie je v pláne realizácia žiadneho detského ihriska (DI) v našej mestskej 

časti.  Požiadavku na budovanie nových detských ihrísk na sídlisku Diely dáme do 
návrhu rozpočtu na rok 2016 (cca 10-15 tis.EUR)  
 

 Riešenie protihlukovej  bariéry na Kyneku-severný obchvat R1A 
NDS podnikla kroky vo verejnom obstarávaní. Uvedené je v sledovaní ; T: jún 2015K 
dnešnému dňa VMČ 5 nedostal od NDS žiadnu informáciu o stave riešenia tohto problému- 
nutné dôrazne zaurgovať (listom predsedu VMČ). 

 
VMČ - 24/2015 – Ing.arch Jozef Chlapečka  - schodisko pred Murániho 22 
Ako zástupca vlastníkov bytov žiada o rekonštrukciu predmetného schodiska, resp 
vybudovanie nových schodov k BD Murániho 22. Bude zrealizované z balíka 20 tis. EUR pre 
VMČ 5, pol. 717001 v rozpočte mesta (bude schválené 11.6. na MZ). 
 
 
- Požiadavka na riešenie situácie s prízemnými bytmi na ul. Rýnska, ktoré majú okná na 

úrovni terénu.  
Spätná úprava terénu je zrejme nemožná. Je možné výsadbou zelene alebo vhodným 
napr. dreveným oplotením domy izolovať od okolia. Podľa názoru člena VMČ p.Čeryho by 
mal Službyt Nitra poskytnúť týmto občanom náhradné byty zo svojho portfólia a v týchto 
prízemno-suterénnych priestorov urobiť spoločné priestory BD (kočíkáreň, sušiareň a pod.) 
Službyt Nitra nereagoval, nutné urgovať riešenie(náhradné bývanie). 
 

- Riešiť poškodzovanie novej fasády na KD Párovské Háje ďatľami 
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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, preto je 
potrebné vec  urgovať. 

 
- 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. Zostáva v riešení. Urgovať 
Ing.Kramára z OKČ , aby on dal návrh a konzultoval ho s VMČ 5. 
 

- Jarabinová je spevnená len vyfrézovanou asfaltovou drťou, Požiadavka zaslaná na MsS,  
      V 15. KT. bola oprava vykonaná suchou drťou- veľmi nekvalitne ,len formálne. Výtlky sa  
      objavili znova. Opätovne žiadame MsS o opravu výtlkov na tejto MK.   
 
-    Stanovisko Slovenskej pošty k žiadosti VMČ 5 zo dňa 19.2.2015 o zriadenie pobočky  
     pošty na Viničkách(ul.Rýnska)  –Slovenská  pošta sa našou požiadavkou zaoberá a po  
     dôkladnej analýze, preverení súčasného stavu a perspektívy poskytovania poštových  
     služieb v meste Nitra nám zašle vyjadrenie. Požiadala nás, aby sme ich kontaktovali  
     v prípade, že disponujme návrhmi na umiestnenie pošty, resp. vhodnými priestormi  
     k prenájmu. Predseda Ing. Burda zaslal ponuku Sl.pošte –ide o možné umiestnenie  
     pobočky pošty na poschodí novej budovy Nitrazdroj na ul. Na Hôrke/Rýnska. 

- Zo strany Nitrazdroju ponuka trvá.  
PS:Sl.pošta navrhla tvaromiestnu obhliadku priestorov na Dieloch-Viničkách na 11.6.2015. 
Prítomný za VMČ  5 bude M.Burda. 
  
-    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 vrátane drobnej architektúry. Realizácia podľa finančných možností  
     správy cintorínov MsS. 

- 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 trvá, je v sledovaní. 

 
 

K bodu 2 - Prerokovanie došlej pošty 

VMČ/44/2014 – Odbor komunálnych činností a životného prostredia  
Realizácia verejného osvetlenia na ul. Kamenecká a Poľná 
- Západoslovenská distribučná, a.s., plánuje realizovať rekonštrukciu NN rozvodov v Nitre 

na ul. Kamenecká a Poľná. Príde k demontovaniu stĺpov el. vedenia, na ktorých je 
v súčasnosti aj verejné osvetlenie. Na základe toho OKČaŽP požiadalo odbor  investičnej 
výstavby a rozvoja MsU o zaradenie vybudovania verejného osvetlenia na týchto uliciach 
do návrhu rozpočtu na rok 2016. VMČ toto prerokoval a berie na vedomie. Požiadavku 
podporuje a uplatní tiež v návrhu nového rozpočtu na rok 2016 (úloha pre Ing.Hozlára 
z MsU- zabezpečiť výpočet nákladov).. 

 
 
VMČ/45/2015 – Odbor majetku – vyjadrenie k zriadeniu vecných bremien stavby – 
„Nitra, Kynek – IBV Pri Háji II – SO 104,3 Káblový elektrický rozvod NN“  
Boli sme požiadaní o stanovisko k zriadeniu vecných bremien pre spoločnosť 
Západoslovenská distribučná, a.s. v k.ú. Mlynárce na ul. Na dolinu, pozemky p.č. 355 a 352.  

- VMČ uvedené prerokoval a odporúča súhlasiť zo zriadením vecných bremien, teda 
zriadiť a uložiť elektroenergetickú stavbu a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane 
rozvodov elektrických vedení a prípojok a iných stavieb súvisiacich a potrebných na ich 
prevádzku za jednorazovú odplatu podľa platného uznesenia MZ.  

 
 



4 

 

VMČ/46/2014 – referát dopravy a cestného hospodárstva  
Na zasadnutie predložil dodatok č.3 k VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta Nitry. 
- Návrh dodatku VZN o parkovaní na území mesta Nitry bol v mestskej rade schválený bez 

zmien. VMČ tento dodatok prerokoval a odporúča schváliť predmetný dodatok 
v predloženom znení. 

- Obyvatelia BD Na Hôrke 1-5 požiadali predsedu VMČ 5 o opravu chodníka (vyčnievajúce 
bubliny, prepady a pod.) . Požiadavku zašleme MsS k vybaveniu.  

 
K bodu 3 – Rôzne 
 

1. 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 

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

3. Žiadame o kontrolu dodržiavanie dopravného značenia zakazujúceho prejazd 
nákladných vozidiel z ul. Trnavská na Kynek  

4. 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, ale bez odozvy. VMČ 5 zašle dôraznú urgenciu majiteľovi objektu s kópiou 
listu na Okresnú prokuratúru Nitra so žiadosťou o zebezpečenie objektu i okolitého 
areálu  proti vstupu cudzích osôb, hlavne maloletých detí. 

5. Využitie CO krytu Považská 3,5,7 . VMČ uvažovalo o využití na podzemné parkovanie 
Je to ale finančne veľmi nákladné, 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). 

6. Miesto na výlep volebných plagátov – žiadame aby jediná skruž,určená na tieto účely,  
ktorá sa nachádza na ul. Popradská pri bistre HAM oproti vojenskému cintorínu, bola 
premiestnená do lokality ku kaplnke  na konci ul. Murániho. Konkrétnu polohu 
umiestnia konzultovať s predsedom VMČ.   

7. VMČ prerokoval možnosť uskutočnenia kurzu pre chovateľov psov na Dieloch. 
Odporúča na to využiť hornú časť športovo-rekreačného areálu s tým, že termín akcie 
je nutné skoordinovať s odborom kultúry a VMČ 5.   

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

9. Dňa 13.6.2015 sa uskutoční ďalší ročník GULÁŠ CUPu na Kyneku. O dobrú  zábavu 
sa postará skupina Senzus. VMČ 5 má zastúpenie ako súťažné družstvo. 

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

11. Situácia ohľadne napojenia na cestu R1A pri Lehote 
           Ing.M.Mikulášik informoval, že firma Granvia sa dohodla s MDaRR na nákladoch 
           stavby . Stavebné povolenie vydané. S  realizáciou prác by sa  malo začať v lete  
           2015. 

12. Zaradiť do plánu opráv chodníkov aj opravu parkoviska pred kostolom na Kyneku – 
OvaR – Treba preveriť  kvalitu  spätnej úpravy parkoviska a zriadiť nápravu.Ing.Oslej 
z OIVaR informoval dňa 11.5.2015, že s dodávateľom plynárenských prác bolo 
dohodnuté spätné uloženie dlažby tak, aby sa zabránilo vnikaniu dažďovej vody 
z cesty na súkromný pozemok. V mieste vjazdu sa zvýši horná hrana dlažby o cca 5 
cm s prispôsobením obrubníka, ktorého úroveň sa upraví naliatím asfaltovej zmesi.  

13. Žiadame Mestské služby o stretnutie na ul. Remeselnícka pri križovatke ul. Fraňa 
Kráľa x Remeselnícka – dorieši  Š.Klačko  so zástupcami MsS- stretnutie sa malo 
uskutočniť 04.06.2015 o 8,00h. 

14. Do harmonogramu opráv komunikácií žiadame zaradiť opravy  v MČ Mlynárce a Kynek 
– MsS, urgujeme opravy výtlkov Murániho ulice. 

15. Žiadame doriešiť našu dlhodobú požiadavku na osadenie WC na cintorín Kynek a 
Mlynárce  - MsS 
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- 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. – urgovať.  

16. 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. V tejto húštine sa zdržiavajú bezdomovci, je tu 
množstvo odpadkov. Predseda VMČ 5 požiadal Ing.Vencelovú o dočistenie priestorov, 
výrub náletov apod. Ing.Vencelová zaradí do plánu práce, VMČ navrhol aj evtl.  
brigádnicku pomoc občanov, poslancov a pod. Potrebné zapojiť aj  VPP (odboru 
OKČaŽP – nie je možné VPP využiť mimo pracovných dní, najvhodnejší termín 
pondelok, streda).Predbežný plánovaný termín prác - pracovný deň v 2.pol. júna 2015, 
úloha trvá. 

17. Dokončenie okružnej križovatky Kmeťova/Na Hôrke/Partizánska- žiadosť zaslaná na 
MsS, je na to určená suma pre VMČ 5 (celkom 7700 .EUR pre rôzne malé investičné 
akcie- realizáciu objednaná u OVaR MsU Ing.Hozlár a MsS. Urgovať, dosledovať!! 

18. Nakoľko sa v mestskej časti Diely sa nerealizovalo žiadne detské ihrisko,  žiadame 
aspoň o obnovu detského ihriska za domom Zvolenská 11-19, t.j. prehrabať piesok, 
natrieť drevené prvky.  

19. 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. 

20. Investičné akcie, ktoré navrhujeme realizovať z finančných prostriedkov, ak budú 
1.6.2015 schválené mestským zastupiteľstvom financie pre jednotlivé VMČ: 

 

názov akcie suma v € s DPH 

kanalizácia Ulička, P.Háje  

schodisko Murániho 22  

kanalizačná prípojka KD Kynek   

kanalizačné prípojky KD P.Háje   

SPOLU: 20000 

 
 
Pripomienky VMČ, ktoré budú postúpené prostredníctvom organizačného odd. MsÚ : 
 
Mestské služby 
- žiadame o opravu výtlkov na ul. Murániho. Zároveň požadujme predložiť avizovaný 

harmonogram opráv miestnych komunikácií. 
- trváme na riešení požiadavky na osadenie WC na cintoríne Kynek a Mlynárce   
- dočistiť priestor v areáli pri amfiteátri v dolnej časti pri ul.Popradská, kde sú vzrastlé stromy 

i náletové dreviny- plánovaný termín-2.pol.júna 2015. 
- Nakoľko sa v mestskej časti Diely sa nerealizovalo žiadne detské ihrisko,  žiadame min. 

o obnovu detského ihriska za domom Zvolenská 11-19, t.j. prehrabať piesok, natrieť 
drevené prvky.  

- opätovne žiadame o opravu výtlkov na ul. Jarabinová, pôvodne vyspravené nekvalitne,  
treba realizovať znova , nie suchou drťou. 

 
OKČaŽP 
- Obyvatelia Dielov z okolia ul. Dunajská, Piešťanská a Zvolenská požiadali o dočistenie 

priestoru v areáli pri amfiteátri v dolnej časti pri ul. Popradská/Piešťanská. Plánovaný 
termín – zapojenie VPP v 2.pol. júna 2015 

- VMČ prerokoval možnosť uskutočnenia kurzu pre chovateľov psov na Dieloch. Odporúča 
na to využiť hornú časť športovo-rekreačného areálu, Termín skoordinovať s odborom 
kultúry MsU a VMČ 5.  
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Odbor investičnej  výstavby a rozvoja 
Žiadame odbor inv. výstavby a rozvoja o kalkuláciu nákladov na realizáciu WC v rámci domov 
smútku na cintoríne Párovskom, Mlynáreckom , Hornokrškanskom, Dražovskom 
a Janíkovskom.  
- P.Dekýšová - nový chodník pozdĺž Štúrovej ulice v úseku Bolečkova/ Telgártska 

v Mlynárciach- z dôvodu nevhodného spádovania voda z chodníka steká do  záhrady a  na 
základy jej rodinného domu , obdobný problém má p.Pavel Moravčík, Štúrova 98 – 
žiadame, aby odbor inv.výstavby ,Ing.Hozlár uplatnil reklamáciu voči dodávateľovi stavby 
chodníka.   

- Žiadame do rozpočtu na rok 2016 zahrnúť požiadavku na budovanie min 1-2 nových 
detských ihrísk na sídlisku Diely v  sume cca 10-15 tis. EUR. 

- Využitie CO krytu Považská 3,5,7 . VMČ uvažovalo o využití na podzemné parkovanie Je 
to ale finančne veľmi nákladné, preto považujeme za vhodné vrátiť sa k pôvodnému plánu 
vybudovať na povrchu krytu vedľa BD nové parkovisko. Žiadame odbor výstavby MsÚ o 
vyčíslenie nákladov potrebných na vybudovanie  parkoviska na CO kryte.  

 

Referát dopravy a cestného hospodárstva ÚHA 
- Žiadame o zriadenie priechodu pre chodcov na križovatke ul. Viničky/Jarabinová. 

K riešeniu prizvať predsedu VMČ,  príp. p.Doleža – člena VMČ 
- VMČ žiada osadiť dopravné značenie - Zákaz vjazdu, resp. prejazdu  nákladných 

vozidiel nad 3,5 tony cez ul. Jarabinová zo strany Dielov od ul.Rýnska./Viničky. 

NISYS 
- Miesto na výlep volebných plagátov – žiadame, aby jediná skruž určená na tieto účely 

pre VMČ 5, ktorá sa nachádza na ul. Popradská pri bistre HAM oproti vojenskému 
cintorínu, bola premiestnená do lokality pri kaplnke  na konci ul. Murániho. Konkrétnu 
polohu umiestnia konzultovať s predsedom VMČ.  

 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční dňa 01.07.2015 o 17,00h v priestoroch KD 
PÁROVSKÉ HÁJE.  

 
Nitra, dňa 08.06.2015 
Zapísal: Ing. Milan Bartoš 

 
 

 
                                         Ing. Milan Burda 

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


