
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

Predseda VMČ:                                                                          Sekretárky VMČ: 

RNDr. Marta Rácová                                                                  H.Miháliková, M.Havránková 

 

Z á p i s n i c a    č.  6/2016 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 13.6.2016 

v budove Mestského úradu v Nitre. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácia o rokovaniach mestskej rady, mestského zastupiteľstva, komisií MZ 

a ďalších rokovaniach 

3. Zhodnotenie činnosti a spolupráce s mestskými organizáciami a odbormi MsÚ 

4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

5. Rôzne 

6. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnili: RNDr. M. Rácová, F Hollý, Ing. M.Dovičovič,   Mgr. 

P.Ajdariová, Ing.J. Buršáková, Mgr. D.Tekeliová, Ing.arch. J.Císar, Mgr. K. Petrášová, 

Mgr.Ľ.Svitač,  PhDr. M. Valábiková, M. Vašinová 

ospravedlnení:  Ing. M.Nemky, MUDr. J. Hasilla, Dr. J. Frišo, Mgr. S.Vereš 

Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ a časti zasadnutia p. Z. Juríková a Ing. 

M.Hrnčár. Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice. 

K bodu č. 1 

Zasadanie otvorila a viedla predsedníčka VMČ č. 4 RNDr. Marta Rácová.  Privítala 

prítomných a oboznámila ich s programom rokovania. V rámci bodu 1 sa rokovania 

zúčastnila p. Zuzana Juríková, ktorá požadovala vysvetlenie dôvodov, ktoré viedli VMČ 

k tomu, že pri prerokovávaní vyhradenia parkovacieho miesta ZŤP pre menovanú VMČ toto 

vyhradenie neodporučil. Vysvetlenie podali RNDr. Rácová a Mgr. Ajdariová. Vyjadrenie 

VMČ má odporúčací charakter a pri posudzovaní VMČ vychádzal z Lekárskeho posudku 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, kde sa uvádza, že mobilita menovanej je bez 

porúch.  Menovanej bolo tiež vysvetlené, že t.č. je v procese schvaľovania novela Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Nitry týkajúca sa vyhradenia parkovacích miest pre ZŤP, kde 

budú podmienky sprísnené a vyhradzovanie bude sprehľadnené. Z uvádzaného vyplýva, že 

vyhradenie aj doteraz vyhradených miest bude prehodnocované. P. Juríková apelovala na 

VMČ aby bolo zabezpečené vyznačenie vodorovného dopravného značenia na parkoviskách, 

aby miesto pre ZŤP bolo vyhradené len v prípadoch, že osoba je imobilná a žiadala, aby 

v prípade, že miesto je zrušené boli dopravné značky odstránené v čo najkratšom možnom 

čase.  

p. Ing. Hrnčár oboznámil VMČ so svojim zámerom vybudovať na Piešťanskej ul. č. 209 

v rodinnom dome materské centrum a detské jasle. Ing. arch. Císar upozornil na splnenie 

podmienok stavby z hľadiska protipožiarnej ochrany.  

VMČ s predloženým zámerom súhlasí pri splnení všetkých podmienok a kladných stanovísk 

príslušných orgánov a inštitúcií. So žiadosťou o zmenu užívania stavby, zriadenia 

parkovacích miest na verejnej komunikácií, vypílenie stromu je potrebné obrátiť sa na 

odborné útvary MsÚ.  
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 K bodu č. 2 

O rokovaní s primátorom mesta, ktoré sa konalo dňa 13.6.2016 informovala RNDr. M. 

Rácová. Predmetom rokovania bolo určiť rozsah a finančné krytie investičných akcií, ktoré sa 

budú realizovať v roku 2016. 

VMČ odsúhlasil návrh akcií, návrh bude spracovaný a bude zaslaný všetkým členom VMČ 

osobitným listom. 

Rokovanie s vedením Matice Slovenskej v Nitre  

VMČ navrhol doplniť podmienky a účel nájmu zmluvy uzatvorenej na prenájom budovy 

Matice Slovenskej dodatkom k zmluve o : 

konanie aktivít mesta a všetkých VMČ (prioritne a s predchádzajúci súhlasom VMČ č. 4) 2x 

týždenne,  

zasadanie VMČ č. 4 1x mesačne 

Umožniť konanie týchto aktivít bezodplatne. 

Mesto Nitra recipročne zabezpečí vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu Matice  

a priestorov 

Slovenskej pošty.  

V Dome Matice Slovenskej sa bude konať dňa 24.6.2016 od  17,00 hod do 20,00 hod. prvé 

stretnutie – Posedenie seniorov pri hudbe. Garantom tejto akcie je VMČ a jeho členky: 

M.Vašinová, Mgr. Tekeliová, Ing. Buršáková.   

VMČ č. 4 zároveň upustil od úmyslu rekonštrukcie priestorov v budove Sandokan na 

poschodí (náročnosť rekonštrukcie, nemožnosť bezbariérového prístupu). Finančné 

prostriedky určené na rekonštrukciu navrhuje presunúť na debarierizáciu budovy Matice 

Slovenskej.  

Rokovanie s majiteľkou prevádzky na Alexyho ul. – podnet a sťažnosti občanov na výpary 

z kuchyne a parkovanie vozidiel – v riešení.  

RNDr. Rácová poďakovala členom VMČ, ktorí zorganizovali Deň detí pri Family centre na 

Klokočine.   

RNDr. Rácová informovala o prípravách kultúrneho programu Klokočinského jarmoku.  

K bodu č. 3 

Členovia VMČ vyslovili nespokojnosť s pomalým vybavovaním pripomienok a požiadaviek 

VMČ, ako aj s neskorým zasielaním odpovedí. Požadujú, aby odpoveď na pripomienku bola 

mimo predsedovi VMČ doručená aj poslancovi, ktorý ju vzniesol. Uvedené podľa možnosti 

zabezpečia sekretárky VMČ zaslaním odpovede v elektronickej podobe.  Mgr. Ajdariová 

opakovane požaduje, aby sa na zasadnutie VMČ dostavil zástupca strediska mestských 

služieb vo veci informácie o stave a údržbe detských ihrísk.  

K bodu č. 4 

 Odbor majetku – žiadosť o vyjadrenie k zmene fyzickej osoby na právnickú osobu – 

prenájom časti pozemku o výmere 18 m2 na Škultétyho ul. – pozemok pod stánkom 

Nový nájomca: MINI POTRAVINY s.r.o.Cabaj Čápor 1350 – VMČ č. 4 so zmenou 

fyzickej osoby na právnickú súhlasí jednohlasne,  

 OKČaŽP – odpoveď na pripomienku – žiadosť na odstránenie nerovností medzi MK 

Kmeťova a Petzwalova – zaradené do zoznamu opráv. 

 Žiadosť o udelenie súhlasu s realizáciou projektu – Občianskej združenie ŠOK – Šport 

- Osveta – Kultúra- osadenie 5 drevených sôch v parku pri kostole sv. Gorazda na 

Klokočine – VMČ č. 4 s lokalitou a osadením drevených sôch súhlasí. 
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 OKČaŽP – odpovede na pripomienky VMČ 

- osadenie zvislého dopravného značenie na schodišti pri Sandokanovi- 

stanovisko KDI PZ Nitra k osadeniu dopravného značenie nesúhlasné.  

Odporúčajú požiadať represívne  orgány o kontrolu.  

- Spomaľovací pruh na Škultétyho ulici bolo zrealizované firmou LEMUS 

11.5.2016. 

- Zákaz vjazdu motorových vozidiel tesne k objektu Matice Slovenskej pred 

poštu.KDI PZ odporúča umiestniť zábrany – koly, kvetináče. VMČ žiada 

o umiestnenie zábran.  

- vyhradené parkovacie miesto na Škultétyho ul. bude zrušené. 

- plocha za zariadením DILEMA je klasifikovaná ako parkovisko. VMČ žiada 

o vybudovanie verejného osvetlenia a vyznačenia parkoviska, 

- odchyt holubov – bude realizovaný v mesiacoch  november a december 2016, 

- Plocha pri Sandokanovi – čistenie – zabezpečujú aktivační každý pondelok, 

koordinátorka bola upozornená, dohliadne na dôslednejšie čistenie týchto 

priestorov – VMČ opakovane vyslovuje nespokojnosť s činnosťou aktivačných 

pracovníkov, požaduje zvýšiť ich kontrolu. 

- oplotenie pri ZŠ Beethovenova, znečisťovanie – na pripomienku odpovedala 

spoločnosť ARRIVA – neeviduje žiadnu škodovú udalosť – nie je 

preukázateľné, že ohradu poškodila ARRIVA – s opravou neuvažujú. Vodiči 

MHD boli upozornení, aby neodhadzovali odpad do areálu  školy – riešené 

okamžite. 

- vyznačenie vodorovného dopravného značenia  - zaradené do harmonogramu 

prác na r. 2016 – s vyznačovaním vodorovného dopravného značenia na 

parkoviskách bolo začaté a bude pokračovať,  

- vypílenie olivy – bude vykonaný radikálny rez, drevina bola posúdená aj 

ÚHA-IngŠtrbom – územie bude riešené komplexne aj podľa semestrálnych 

prác práce študentov záhradnej a krajinnej architektúry SPU Nitra. 

- Oprava chodníkov na zastávkach MHD – horná časť Kmeťova – opravy sa 

uskutočnili vo vlastnej réžii MsS Nitra a práce boli ukončené. 

- vypratanie podchodu pod križovatkou Hviezdoslavova – Dolnočermánska – po 

presťahovaní Strediska mestských služieb (OKČaŽP – SMS) do nových 

priestorov a po preverení právnych náležitostí bude naplánované- opakovaná 

požiadavka VMČ na vyriešenie a úpravu vonkajších priestorov,  

- odpoveď týkajúca sa opráv miestnych komunikácií (MK) a chodníkov na rok 

2016 – opravy sú vykonávané priebežne a budú vykonávané do vyčerpania 

finančného krytia,  

 informácia o rozkopávkach v dôsledku odstraňovania porúch a kladenia optických 

prípojok, 

 informácia o riešení výjazdu z MK Na Čerešňovom vrchu na ul. Kmeťova – bude 

vykonaná úprava dopravným značením,  

 Vyhradenie parkovacieho miesta: 

- Jozef Ambrózi, Benkova č. 10, ZŤP  – miesto vyhradené  už v minulosti. VMČ po 

posúdení hlasovaním 0 za, 0 proti a 8 sa zdržali neodporúča predĺženie vyhradenia 

parkovacieho miesta,  

- Peter Blaškovič, Beethovenova č. 14 – ZŤP – miesto vyhradené už v minulosti, 

VMČ vyhradenie parkovacieho miesta odporúča. 

 



- - 4 - 

 

- Iveta Csandová, Petzwalova č. 44 – ZŤP -  nové parkovacie miesto. VMČ 

vyhradenie parkovacieho miesta odporúča. 

- Veronika Šemetková, Novomeského č. 13 – ZŤP – miesto vyhradené už 

v minulosti -   VMČ vyhradenie parkovacieho miesta odporúča. 

- Štefan Varga, Škultétyho č. 5 – ZŤP – miesto vyhradené už v minulosti. 

VMČ vyhradenie parkovacieho miesta odporúča. 

- Eva Pénzešová, Beethovenova č. 16/4- ZŤP – miesto vyhradené už v minulosti. 

VMČ vyhradenie parkovacieho miesta odporúča. 

- Mário Plaštiak, bytom Beethovenova č. 18 – vyhradenie parkovacieho miesta pre 

fyzickú osobu. Z dôvodu nedostatku parkovacích miest VMČ vyhradenie 

parkovacieho miesta pre fyzickú osobu neodporúča.  

- Anton Suchan, Novomeského č. 3/5 – ZŤP – miesto vyhradené už v minulosti. 

VMČ vyhradenie parkovacieho miesta odporúča. 

 požiadavka obyvateľov BD Baničova č. 1 – žiadosť o odvodnenie spevnených plôch 

pre vstupom do ich bytového domu. – VMČ súhlasí so zaradením investičnej akcie do 

návrhu rozpočtu mesta na rok 2016, 

 požiadavka obyvateľom bytového domu Bellova č. 2-4 o odvodnenie zadných 

vchodov – VMČ súhlasí so zaradením investičnej akcie do návrhu rozpočtu mesta na 

rok 2016.  

 Andrea Foldešiová, Petzwalova č. 6, Nitra – žiadosť o informáciu vo veci prenájmu 

pozemku a vybudovania stánku s občerstvením. VMČ odporúča aby sa žiadateľka 

obrátila so svojou žiadosťou na odbor majetku MsÚ (prenájom pozemku) a na ÚHA 

vo veci možnosti osadenia stánku. 

 Žiadosť OM MsÚ o vyjadrenie k zmene nájomcu Potravín – BOMI na Zvolenskej ul. 

– VMČ súhlasí so zmenou nájomcu so zachovaním sortimentu predaja s podmienkou 

obmedzenia predaja alkoholických nápojov nad 20 % obsahu alkoholu.  

 súvislá oprava chodníka na Jurkovičovej ul. – VMČ súhlasí so zaradením akcie do 

návrhu rozpočtu na rok 2016. 

 

K bodu č. 5  

Rámcový plán práce VMČ č. 4 na II. polrok 2016 bol  odsúhlasený. Boli stanovené termíny 

zasadnutí: 11.7.,22.8.,12.9., 10.10.,7.11., a 12.12.2016. 

 

K bodu č. 6 – Rôzne 

 Ing.arch. Císar – z dôvodu plánovanej dovolenky nebude prítomný v čase konania 

Klokočinského jarmoku 

 Stanovisko VMČ č. 4 k vyjadreniam p. Obertáša na sociálnych sieťach 

a internetových stránkach na adresu Výboru mestskej časti č. 4 Klokočina 

a jednotlivých jej členov.  

VMČ č. 4 sa ostro ohradzuje voči nepravdivým, skresleným, zavádzajúcim 

informáciám a ohováraniu, ktoré p. Obertáš sústavne uverejňuje na sociálnych sieťach 

a internetovej stránke.   Toto stanovisko bolo prítomnými odsúhlasené jednomyseľne.  

 Mgr. Ajdariová  

– opakovane požaduje opravu informačnej tabule pri Bille.  

 – pripomienka – oprava schodísk Polikliniky Klokočina  aj s ich debarierizáciou,  

– požiadať vlastníkov kontajnerov na šatstvo o ich pravidelné vyprázdňovanie. 

V prípade, že nepríde k náprave žiadať odstránenie kontajnerov v rámci celého mesta.  
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 – žiadosť o informáciu od Strediska mestských služieb koľko bolo obnovených 

parkovacích miest vodorovným dopravným značením k určitému dátumu,  

            – informovala o požiadavke vznesenej prostredníctvom Komisie soc. vecí ohľadne  

              vyčistenia, úpravy schodísk, zábradlí a zabezpečenie debarierizácie v rámci Akčného    

               plánu,  

 Mgr. Tekeliová – požiadavka na odstránenie koreňov stromov na Nedbalovej ul. 

Strom bol vypílený, z koreňov však stále vyháňa a poškodzuje betonový múrik.  

 –  požiadavka na zasypanie jám pri trafostanici na Škultétyho ul.  

- tlmočila požiadavku občana na vyznačovanie menovitého hlasovania členov VMČ 

v zápisnici. VMČ informuje, že takáto požiadavka nemá oporu v Rokovacom 

poriadku výborov v mestských častiach.  

 Ing. Buršáková  

- požiadavka na umiestnenie 1 ks smetnej nádoby Bizetova č. 2,4,6 k lavičkám na 

ihrisku 

- vykonať lokálnu opravu chodníka na Novomeského č. 33 – vjazd k obytnému 

domu – vlna na príjazdovej komunikácii 

- požiadavka na vykonanie redukčného rezu brezy bielej na Bizetovej č. 10, 

- zabezpečiť osadenie lavičky so smetnou nádobou na Bizetovej č. 10-12 (zadný 

vchod)  

- požiadavka na osadenie lavičky na Petzvalovej č. 46 

- požiadavka na osadenie hojdačky pre deti na ihrisku Petzvalova č. 46-50 (stojky na 

hojdačku boli odstránené).  

 

K bodu č. 7  Pripomienky a požiadavky 

pre Stredisko mestských služieb 

1.Zabezpečiť ošetrenie stromu na Hviezdoslavovej ul. – suchá haluz ( cca v polovici 

Hviezdoslavovej ul. na pravej strane odhora). 

2. Zabezpečiť vypratanie priestorov podchodu na Hviezdoslavovej ul. a zabezpečiť úpravu 

fasády a vstupných priestorov tohto podchodu – termín do konania Klokočinského jarmoku 

najneskôr do 28.8.2016 (kontak. Mgr. Ajdariová) – opakovaná požiadavka.  

3. Zabezpečiť odburinenie spevnených plôch priestorov Klokočinského jarmoku  a natretie 

pergoly – termín do 15.8.2016 . (kontakt Mgr. Ajdariová)  

4. Informovať VMČ a Mgr. Ajdariovú o počte vyznačených parkovacích miest (obnova 

vodorovného dopravného značenia) ku dňu podania informácie.  

5. Zabezpečiť odstránenie koreňov v betonovom múre na Nedbalovej ul- (inf. Mgr. 

Tekeliová). 

6. Zabezpečiť zasypanie jám na Škultétyho ul. pri trafostanici (info Mgr. Tekeliová) 

7. Požiadavka na umiestnenie 1 ks smetnej nádoby Bizetova č. 2,4,6 k lavičkám na ihrisku 

(info.Ing. Buršáková) 

8.Vykonať lokálnu opravu chodníka na Novomeského č. 33 – vjazd k obytnému domu – vlna 

na príjazdovej komunikácii (info Ing. Buršáková) 

 

pre ref.hosp.prevádzky 

1.VMČ požaduje vykonať opravu informačnej tabule pri Bille na Hviezdoslavovej ul.  

 

pre OKČ a ŽP 

1.VMČ opakovane vyslovuje nespokojnosť s kvalitou výkonu aktivačných pracovníkov 

a požaduje zvýšiť ich kontrolu 
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2.VMČ požaduje zrealizovať osvetlenie parkoviska za prevádzkou DILEMA a zabezpečiť 

vyznačenie parkoviska vodorovným dopravným značením 

3. VMČ požaduje umiestniť zábrany pri Dome Matice slovenskej a Pošte (kvetináče, koly, 

kamene). 

4. Kontaktovať majiteľov (nájomcov) kontajnerov na šatstvo, vyzvať ich na vyprázdnenie 

a pravidelné vyprázdňovanie kontajnerov. V prípade, že toto nebude zabezpečené vyzvať na 

odstránenie nádoby na šatstvo v celom meste.  

9.Požiadavka na vykonanie redukčného rezu brezy bielej na Bizetovej č. 10 (info Ing. 

Buršáková) 

10.Zabezpečiť osadenie lavičky so smetnou nádobou na Bizetovej č. 10-12 (zadný vchod) 

(info Ing. Buršáková)  

11.Požiadavka na osadenie lavičky na Petzvalovej č. 46 (info Ing. Buršáková) 

12.Požiadavka na osadenie hojdačky pre deti na ihrisku Petzvalova č. 46-50 (stojky na 

hojdačku boli odstránené) info Ing. Buršáková. 

 

pre Službyt Nitra, s.r.o. 

l.Zabezpečiť uzatvorenie dodatku k zmluve o prenájme nebytových priestorov Domu MS na 

Dolnočermánskej ul.  – zabezpečené prostredníctvom RNDr. Rácovej)  

2.Zabezpečiť opravu vonkajších schodísk v Poliklinike Klokočina,  vrátane ich debarierizácie. 

 

 

Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 11.7.2016 o 16,00 hod. v priestoroch 

Domu Matice Slovenskej. 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu bolo zasadnutie ukončené.  

 

 

 

 

 

           RNDr. Marta Rácová,v.r. 

             predsedníčka VMČ č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: 

M.Havránková 

sekr.VMČ č.4 

 

 


