
 

                  Z á p i s n i c a 

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

konaného dňa 02.12.2015   

 

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  7 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 5 požaduje 

od vedenia mesta (Ing.Nemky a spol.), aby bolo zorganizované pracovné  stretnutie v teréne, kde 
budú prizvaní aj zástupcovia VMČ, zhotovitelia stavby a správca miestnych komunikácií MsS 
s cieľom  skontrolovať stav opráv i dôvody prípadne neuznaných reklamácií. 

 Ing.Nemky zaslal 3.12.2015 VMČ 5 list, v ktorom konštatoval, že 14.8.2015 prebehlo pracovné 
stretnutie predsedov VMČ , vtedajšieho riaditeľa MsS a zástupcov ZsVS i dodávateľských firiem 
Monstav a INPEK. Záverom toho stretnutia bolo, že MsS ako správca komunikácií vyzve ZsVS na 
odstránenie nedostatkov. Pri obhliadkach závad  sa majú zúčastniť aj zástupcovia VMČ. Tento list 
bol zaslaný na vedomie MsS.  Predseda VMČ 5 chce veriť, že sa skončí trápny kompetenčný ping 
pong medzi mestom NR a jeho vlastnou príspevkovou organizáciou MsS a že sa MsS konečne 
začnú venovať tejto problematike. Je to ICH POVINNOSŤOU. 

Oprava výtlkov miestnych komunikácií (MK) 

 Žiadame opraviť ešte pred zimnou údržbou pneumotryskom ul. Hájska – gestoruje p. M.Mikulášik.  
- zo strany Mestských služieb bolo prisľúbené, že do 06.11.2015 požiadavku zabezpečia – 

úloha splnená. 
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 sme požiadali o kompromisný návrh, a to zaradenie do investičného plán NDS aspoň na 
rok 2017. 

- zo strany NDS sme obdržali novú odpoveď, v ktorej nás informujú, že nie je možné zaradiť 
výstavbu protihlukovej steny na rýchlostnej ceste R 1 Nitra – Kynek na rok 2017.V platnosti 
ostáva pôvodne prisľúbená plánovaná realizácia v r.2018. 

 

K bodu 2 - Prerokovanie došlej pošty a požiadaviek obyvateľov  

 VMČ/88/2015 – 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. Spracováva poslanec D.Hecht.  
VMČ sa k veci vyjadrilo na predchádzajúcom zasadnutí . 



 Návrh VZN bol schválený  na zasadnutí MZ dňa  26.11.2015. V   MČ Diely bude zakázané 
požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách(s výnimkou organizovaných 
alebo povolených akcií)i v čase od 22,00 do 06,00 hod. nasledujúceho dňa. 

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

ul. Na Hôrke 1 za sklápacie   

 úloha je v sledovaní, rieši predseda VMČ Ing. Burda. Názor na vec je rôzna. Niektorí občania 

nemajú záujem, aby sa tam inštalovali sklápacie zábrany, nakoľko majú obavy zo zneužitia 
kľúčov a toho, že pred BD budú znova parkovať osobné vozidlá. Otázkou je i to, kto bude 
disponovať kľúčmi od týchto závor ? MsS na podnet Ing.Pánského  nereagovali, teda nové 
závory zatiaľ neinštalovali. Urgovať! ( Argumentom iných obyvateľov BD na Hôrke 1-9 je , že 
žiadajú prístup pre sanitky, hasičské vozidlá  apod). 

 VMČ/88/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť k predĺženiu vyhradenia 

parkovacieho miesta pre ZŤP, Margita Horňáková, Murániho 18, Nitra 
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺžiť platnosť vyhradenia parkovacieho miesta pre 
žiadateľa. 

 VMČ/89/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť k predĺženiu vyhradenia 
parkovacieho miesta pre ZŤP, Jozef Koczman, Zvolenská 2, Nitra 
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺžiť platnosť vyhradenia parkovacieho miesta pre 
žiadateľa. 

 VMČ/90/2015 – ref. Dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť k predĺženiu vyhradenia 
parkovacieho miesta pre ZŤP, Marián Trebichalský, Tokajská 4, Nitra 
VMČ uvedené prerokovalo a odporúča predĺžiť platnosť vyhradenia parkovacieho miesta pre 
žiadateľa. Vo všetkých 3 prípadoch však je nutné, aby príslušný útvar MsÚ posúdil reálnu potrebu 
vyhradeného parkovacieho miesta pre žiadateľov. 

 VMČ/92/2015 – Útvar hlavného architekta – žiadosť o vyjadrenie k stavbe „Kultúrny dom Kynek“ 
VMČ uvedené prerokovalo a trvá na svojom pôvodnom stanovisku. Za zasadnutí VMČ 5 v októbri 
2015 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 (vtedy predpokladané RN stavby boli cca 250.000 € , neskôr prehodnotené v zmysle PD 
na 451.000 € ). Táto investičná akcia bola zaradená do požiadaviek VMČ 5 do návrhu rozpočtu na 
rok 2016. 

 
VMČ/93/2015 – Útvar hlavného architekta – žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru „Retail 
park Mlynárce – Obchodné centrum Retail B“. VMČ uvedené prerokovalo a požaduje zvolať 
verejné prerokovanie stavby s obyvateľmi Mlynáriec za účasti investora,  projektanta stavby, 
zástupcov UHA MsU Nitra a zástupcu VMČ 5.   

  
K bodu 3-Informácie 

 Debarierizácia chodníkov na ul. Dunajská - VMČ 5 zaradil do požiadaviek v návrhu rozpočtu mesta 
na rok 2016, zatiaľ nie je zabezpečené finančné krytie. 

 Slovenská pošta – nová pobočka na Dieloch –  bola nám doručená odpoveď Slovenskej pošty,  
kde sa uvádza, že SLP novú pobočku na Rýnskej ulici v budove Nitrazdroja neotvorí 
z ekonomických dôvodov. 

 VMČ/76/2015 – prednosta MsÚ v Nitre  
 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“. Materiál k OVS bol vypracovaný 

a predložený do MZ, no Mestským zastupiteľstvom na októbrovom zasadnutí bol vrátený na 
dopracovanie. 
Žiadame prednostu MsÚ o informáciu, kedy bude prepracovaný návrh predložený Mestskému 
zastupiteľstvu. 

 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. 



- uvedené je stále v riešení. Po osobnej konzultácii s Ing. Mikulášikom odmietol p.Zajac 
navrhnuté najjednoduchšie riešenie, Dôvodom je, že by musel zdvihnúť bránu , čo odmietol. 
Bol vyzvaný MsÚ, aby predložil dokumentáciu k povoleniu vjazdu, no zatiaľ tak neurobil.  

- Podnet, resp. sťažnosť p. Zajaca  momentálne rieši hlavný kontrolór Mesta Nitry. 
 
K bodu 4 – Rôzne 

 Predseda odovzdal členom VMČ 5 dva  zoznamy z porady predsedov VMČ u primátora 
mesta 30.11.2015 (vrátane zápisu z tejto porady): 
1. Zoznam realizovaných investičných akcií v roku 2015 a presuny inv. akcií na rok 2016 
2. Zoznam investičných požiadaviek všetkých VMČ na rok 2016 s tým, že do 1 týždňa po 

porade u primátora má každý VMČ tento zoznam skontrolovať, zaktualizovať, nereálne 
akcie vylúčiť a potvrdiť zoznam tých investícií z tohto zoznamu,  ktoré budú kryté 
z balíka 20.000 EUR pre každý VMČ. Ceny nezverejňovať, aby nebola ovplyvnená 
OVS. 

 otvorená jama ul. Nová osada 
Za uvedený stav je zodpovedná spoločnosť INFRA-STAV,  s r.o., Nitra. Bolo nám 
doručené písomné stanovisko spoločnosti INFRA-STAV, s ktorým VMČ nie je spokojné 
(vzhľadom na zimné obdobie apod., firma zaistí s SPP prípojku, resp. povolenie na 
pripojenie až na jar 2016) .VMČ s týmto stavom nie je spokojné. Pokutu udelenú firme za 
rozkopávku MK bez povolenia mestským úradom považuje za neprimerane nízku.    
Predseda VMČ dorieši ďalší postup osobne so zástupcom firmy.  

 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.  
Dosledovať ! 

 repasovať tabule VMČ na Kyneku (3ks) – umyť sklá a natrieť, vymeniť polystyrén za tvrdší, 
starý sa trúsi- naša požiadavka nesplnená,  úloha trvá. Predseda žiada  vyčistiť skla na 
infotabuli pri kaplnke na Murániho ulici (počmárané sprejermi). 

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

 opraviť pletivo 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.. 

      Oprava vozovky - MsS  informovali, že zobrali na vedomie túto požiadavku , zrealizujú  
      podľa možností (nestanovili harmonogram prác) . Úloha trvá. Sledovať ! 
      Kanalizačnú vpusť pri Zvolenskej 12 opravili MsS v 47.týždni. 

 Nová bránka pre peších na nový cintorín Mlynárce zo strany Kmeťovej ulice- MsS 
požadujú súhlas OIaR, MsU. Ing.Hozlár doteraz nereagoval na výzvy MsS i VMČ 5. . 

 K podnetu p.Horvátovej, Murániho 20 sa vyjadril Ing.Gavalovič ml. z MsS-ďalšia kosba sa 
do konca roka neuskutoční. K úprave terénu, resp. výsevu trávnika za zadným vchodom 
BD Murániho 20 sa vyjadrili MsS v tom zmysle, že výsev  pridomových trávnikov 
nezabezpečujú, sú ochotní poskytnúť VMČ 5 trávnikové osivo.   Smetná  nádoba na psie 



exkrementy Murániho 20, a tiež malej nádoby na zastávke autobusu ul. Murániho/ 
Kmeťova - rieši Ing.Jakubčin OKČ aŽP MsU . Urgovať. 

 MsP informovala listom  133775/2015 zo dňa 1.12.2015 o tom, že p.Michal Radošovský, 
ktorý bol podozrivý z nepovolenej podnikateľskej činnosti, prevádzky autoopravovne, 
pracuje toho času v zahraničí a túto nepovolenú činnosť v Nitre nevykonáva. MsP bude 
pokračovať v monitorovaní ulíc Hájska, Potočná, Ovocinárska. 

 VMČ 5 zobralo na vedomie informáciu referátu dopravy MsU z 30.11.2015 
o rozkopávkach MK a zelene v mesiacoch október a november 2015. 

 Predseda informoval o riešení problému Na Hôrke 35- MsP riešilo pohovormi s obyvateľmi 
BD Na Hôrke 31-35. Žiaden z oslovených obyvateľov nepotvrdil to, že problém 
s narkomanmi v tejto lokalite(pri trafostanici) v ostatných mesiacoch je akútny , resp. že 
také problémy sú. Je to v rozpore so zápisnicou z domovej schôdze obyvateľov BD  Na 
Hôrke 33-35 a s požiadavkami p. Kučerkovej (okrem zintenzívnenia hliadok požadovali 
občania vybudovanie 3m vysokého betónov plotu pri trafostanici). Inkriminovaná ulica je 
monitorovaná kamerou pri detskom ihrisku pri ZŠ Na Hôrke 30. 

 1.12.2015 sa uskutočnilo stretnutie členov VMČ 5 s obyvateľmi Kyneka, ich požiadavky 
zobral VMČ 5 na vedomie a poveril Ing.Mikulášika a predsedu VMČ zaoberať sa týmito 
požiadavkami (zápisnica z tohto stretnutia je v prílohe ). 

 ÚHA MsU zaslal VMČ 5 list datovaný 18.11.2015 , v ktorom je verejnosť informovaná 
o tom, že  môže do 21 dní od oznámenia zámeru výstavby „ Rezidencie Pri Kaštieli“ na 
Kyneku vyjadriť svoje pripomienky evtl. podať  námietky k tejto výstavbe. VMČ 5 v lehote 
doručil svoje požiadavky Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, 
hlavne pokiaľ ide o staveniskovú dopravu i bezpečnosť chodcov po skončení 
výstavby(budovanie chodníkov na ul.Hájska apod.). odporučil ,aby sa vlastníčka 
úkromných pozemkov dohodla s investorom a stavebníkom na prejazde k areálu zo strany 
ulice Pod Hájom (už dnes je tam vraj nelegálna  cesta z betónových panelov). 

 Predseda VMČ informoval, že zaslal UHA , MsU Nitra požiadavku na zaradenie bodu č.32 
do  zoznamu požiadaviek na zmeny a doplnky ÚPN mesta. Požiadavka sa týka regulácie 
inštalácie FM a podobných vysielačov na strechách BD v celom meste. Bola schválená na 
MZ 26.11.2015. 

 v mestskej časti Mlynárce sa 05.12.2015 o 15,00h koná  akcia Mikuláš 2015 

 v mestskej časti Párovské Háje sa 05.12.2015 o 16,00h koná akcia Mikuláš 2015 
 

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

 MsS 

 vyznačiť – obnoviť VDZ na ul. Pražská pred cintorínom v Mlynárciach po skončení procesu 
verejného obstarávania 

 zameniť 2 pevné oceľové stĺpiky Na Hôrke 1 za sklápacie, ďalšie dva ďalej smerom ku 
vchodu Na Hôrke 3 ako prebytočné odstrániť. 

vedúca kancelárie prednostu MsÚ 

 repasovať tabule VMČ na Kyneku (3ks) – umyť sklá a natrieť, vymeniť polystyrén za tvrdší, 
vyčistiť od sprejerským nápisov infotabuľu na ul.Murániho pri kaplnke na Dieloch.  

odbor komunálnych činností a ŽP 

 doplniť verejné osvetlenie (VO) na zákrute ul. Viničky, medzi ul. Kmeťova a ul. Kamenecká 

 doplniť malú nádobu na smeti na zastávke autobusu Murániho/Kmeťova ( MsS) 

 doplniť malú nádobu na psie exkrementy za BD Murániho 20. 
 
Ďalšie zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutoční dňa 13.1.2015 od 16.00 hod.  na Dieloch, Na Hôrke 30.  
 
Nitra, dňa 04.12.2015 
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 02.12.2015 

 
 

Uznesenie č. 38/2015 
 
K bodu 2 – Prerokovanie došlej pošty 
 
VMČ/88/2015 – referát dopravy a cestného hospodárstva ,ÚHA – žiadosť k predĺženiu vyhradenia 

parkovacieho miesta pre ZŤP, Margita Horňáková, Murániho 18, Nitra 
 
VMČ č. 5 za svojom zasadnutí dňa 02.12.2015 
 
p r e r o k o v a l 
 
žiadosť k predĺženiu vyhradenia parkovacieho miesta pre ZŤP, Margita Horňáková, Murániho 18, 
Nitra 
 
a  
 
o d p o r ú č a  
 
 

predĺžiť platnosť vyhradenia parkovacieho miesta pre žiadateľa. 
 

 
 
 
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 02.12.2015 

 
 

Uznesenie č. 39/2015 
 
K bodu 2 – Prerokovanie došlej pošty 
 
VMČ/89/2015 – referát dopravy a cestného hospodárstva, ÚHA  – žiadosť k predĺženiu vyhradenia 

parkovacieho miesta pre ZŤP, Jozef Koczman, Zvolenská 2, Nitra 
 
VMČ č. 5 za svojom zasadnutí dňa 04.11.2015 
 
p r e r o k o v a l 
 
žiadosť k predĺženiu vyhradenia parkovacieho miesta pre ZŤP, Jozef Koczman, Zvolenská 2, Nitra 
 
a  
 
o d p o r ú č a  
 
 

predĺžiť platnosť vyhradenia parkovacieho miesta pre žiadateľa. 
 

 
 
 

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 02.12.2015 

 
 

Uznesenie č. 40/2015 
 
K bodu 2 – Prerokovanie došlej pošty 
 
VMČ/90/2015 – referát dopravy a cestného hospodárstva, ÚHA  – žiadosť k predĺženiu vyhradenia 

parkovacieho miesta pre ZŤP, Marián Trebichalský, Tokajská 4, Nitra 
 

VMČ č. 5 za svojom zasadnutí dňa 04.11.2015 
 
p r e r o k o v a l 
 

žiadosť k predĺženiu vyhradenia parkovacieho miesta pre ZŤP, Marián Trebichalský, Tokajská 4, Nitra 
 
a  
 
o d p o r ú č a  
 
 

predĺžiť platnosť vyhradenia parkovacieho miesta pre žiadateľa. 
 

 
 
 

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 02.12.2015 

 
 

Uznesenie č. 41/2015 
 
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 
 

investičný zámer „Retail park Mlynárce – Obchodné centrum Retail B“. 

 
a  
 
p o ž a d u j e 
 
 

 zvolať verejné prerokovanie stavby s obyvateľmi Mlynáriec za účasti investora,  projektanta stavby, 
zástupcov ÚHA MsÚ Nitra a zástupcu VMČ 5.   

 
 
 
 
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 
 
 

Prednosta MsÚ  Nitra 
 

 
 

Vaša značka             Naša značka             Vybavuje                  Nitra          
                                                                                                                                      07.12.2015 
 
 
 
Vec                                                                                                                                                                              
Žiadosť o informáciu – parkovanie áut na sídlisku Diely          

 
 Na MZ dňa 11. júna 2015 bol predložený materiál „Koncepčný a ideový návrh – parkovanie 

v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermán, Chrenová“. Materiál k OVS bol vypracovaný následne 
a predložený do MZ, no mestským zastupiteľstvom na októbrovom zasadnutí bol vrátený na 
dopracovanie. 

 
Žiadame  o informáciu, kedy bude prepracovaný návrh podmienok OVS(výber koncesionára)  

predložený mestskému zastupiteľstvu. 
 
 
 
 
     
 

Ing. Milan Burda 
 predseda VMČ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 


