
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.  12/2015 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 7.12.2015 

v budove Mestského úradu v Nitre 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Vystúpenie občanov, ktorí požiadali o účasť na rokovaní VMČ 

3. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií 

4. Prerokovanie návrhu plánu práce na I. polrok 2016 a určenie termínov zasadnutí 

5. Vyhodnotenie stretnutí so seniormi a stanovisko VMC k pripomienkam vzneseným na 

týchto stretnutiach 

6. Zhodnotenie činnosti VMČ č. 4 za rok 2015 

7. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

8. Rôzne - diskusia 

9. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

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

Mgr. Tekeliová, Ing. Buršáková, MUDr. Hasilla,  Ing.arch. Císar, Dr. Frišo, Mgr. Petrášová, 

Mgr. Svitač, E. Vašinová, Mgr. Vereš, PhDr. Valábiková, ospr. Ing. Nemky, nepr. Ing. 

Moravčík. 

Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ. K bodu č. 2 sa zúčastnil p. Pavol Obertáš. 

Prezenčná listina je  priložená k originálu zápisnice. 

K bodu č. 1 

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

a oboznámila ich s programom rokovania.  

K bodu č. 2 

Zasadnutia VMČ sa na vlastnú žiadosť zúčastnil p. Pavol Obertáš, ktorý požiadal VMČ 

o vyjadrenie sa VMČ  k problémom  a otázkam, ktoré sú uvedené ďalej.  Pri bodoch, kde bolo 

odpovedané priamo, resp. následne na základe vyjadrenia VMČ  je toto uvedené, požiadavky 

sú premietnuté v bode č. 9.  

2.1.Umiestnenie stojiska polopodzemných kontajnerov na odpad na Mikovíniho ul. – VMČ 

navrhuje vybudovať stojisko polopodzemných kontajnerov na odpad na jednosmernej ul. 

Mikovíniho v polohe č. 12 – 16 z dôvodu umiestnenia inžinierskych sietí. 

2.2.Uvedenie do prevádzky Kultúrno-spoločenského centra na Jurkovičovej ul. (Sandokan) 

- v prípade schválenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu a realizáciu 

uvedenie centra do  prevádzky sa očakáva v roku 2016 

2.3.Požiadavka na namontovanie zábradlia v priestore križovatky Hviezdoslavova, 

Dolnočermánska, Mikovíniho – bude zaradené do požiadaviek VMČ 

2.4.Požiadavka o informáciu o realizovaných a nerealizovaných investičných akciách v roku 

2015 a návrh investičných akcií na rok 2016 – informáciu podala RNDr. Rácová 

2.5. Požiadavka o informácia o navrhovaných investičných akciách pre rok 2016 – doplniť 

akciu „Súvislá oprava MK Alexyho  - po ZŠ Benkova“.  Lokálne opravy MK boli 

vykonané Mestskými službami, súvislá oprava nie je plánovaná pre nedostatok finančných 

prostriedkov. 
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2.6.Požiadavka na poslancov ohľadne predloženie návrhu na zmenu rokovacieho poriadku 

VMČ – prítomnosť verejnosti (občanov) na celom zasadnutí VMČ – požiadavku zobrali 

poslanci na vedomie. 

2.7.Požiadavka na vybudovanie oddychovej zóny na Mikovíniho ul. – VMČ nemá námietky 

voči vybudovaniu oddychovej zóny – VMČ požiada vyriešiť priestor komplexne pri 

rozšírení priestorov „Klokočinského jarmoku“ 

2.8.Záhon pri Sandokanovi – dopyt ohľadne účelu použitia finančných prostriedkov na akciu 

– zodpovedala RNDr. Rácová: požiadavka zrekultivovať záhony na Jurkovičovej ul. a pri 

Sandokanovi bola predložená  na opakovaný návrh občanov a po prerokovaní vo VMČ. 

2.9.Požiadavka na uskutočnenie verejného stretnutia s občanmi a dôvody neuskutočnenia 

takéhoto stretnutia v roku 2015 – verejné stretnutie s občanmi je plánované v mesiaci 

február 2016. Stretnutie sa v roku 2015 nekonalo na základe dohody  VMČ.  

2.10.Stretnutie zástupcov vlastníkov bytov  – dopyt, či sa takého stretnutie bude konať. 

Osobitné stretnutie zástupcov vlastníkov bytov VMČ organizovať nebude.  

K bodu č. 3 

Informáciu z rokovania MZ, MR a komisií  podali RNDr. Rácová a F. Hollý. 

K bodu č. 4 

Návrh plánu práce bol všetkým členom VMČ zaslaný elektronickou poštou, pripomienky 

k nemu vznesené neboli a tento návrh bol  schválený.  

Rokovanie VMČ v januári 2016 sa bude konať dňa 11.1.2016 o 16,00 hod. v priestoroch MsÚ 

v Nitre. Predbežne bolo dohodnuté aj zasadanie v mesiaci február 2016, ktoré sa bude konať 

v deň konania verejného stretnutia s občanmi – navrhovaný termín 8.2.2016, miesto konania 

sála Matice slovenskej.  Hodina a miesto konania budú v prípade potreby ešte aktualizované 

a upresnené na januárovom zasadnutí VMČ.  

K bodu č. 5 

Stretnutia so seniormi boli vyhodnotené veľmi kladne. Účasť aj aktivita seniorov z pohľadu 

záujmu o veci verejné bola vysoká.  

Pripomienky a podnety boli zaznamená a tie, ktoré neboli doteraz zrealizované,  budú  

premietnuté v požiadavkách (bod.č. 9). 

K bodu č. 6 

Činnosť VMČ sa rok 2015 zhodnotila RNDr. M. Rácová. Ocenila prácu členov a   zároveň im 

vyslovila poďakovanie.  

K bodu č. 7 

- odpovede na požiadavky VMČ z predchádzajúcich zasadnutí: 

Zsl. vodárenská spoločnosť – obhliadka bola vykonaná a kanalizácia na Bizetovej ul. 

bola prečistená.  

OKČaŽP – oprava verejného osvetlenia na križovatke Hviezdoslavova Mikovíniho 

bola zabezpečená. Stĺp verejného osvetlenia bol poškodený po dopravnej nehode 

v priebehu jedného mesiaca dvakrát.  

- požiadavka na osvetlenie chodníka medzi Hokejovou halou a Mestskou halou – 

požiadavka bude odstúpená   na realizáciu OKČa ŽP,  

- žiadosť o prenájom priestorov podchodu pod križovatkou na Hviezdoslavovej ul. pre 

Kolkársky klub Slávia Nitra – VMČ nemá predbežne námietky voči prenájmu 

priestoru pre kolkársky klub. Po predložení materiálov od odboru majetku MsÚ sa 

k žiadosti vyjadrí. 

- vyjadrenie k návrhu investičných akcií – predsedníčka VMČ spracuje poradie akcií 

podľa návrhov členov VMČ. Z návrhu sa vyradia: Okruž. križovatka Hviezdoslavova 
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 - Pražská a Turecká varta. Návrh bude spracovaný písomne a bude odstúpený na 

OIVaR MsÚ.  

- k rekonštrukcii KSC Klokočina  vystúpil Ing.arch Císar s návrhom, aby tento priestor 

bol zrekonštruovaný na základe projektu, pretože si vyžaduje mnohé úpravy: 

rekonštrukciu el. rozvodov, vodovodu a kanalizácie,  osadenie kuchynskej linky, 

vybudovanie sociálneho zariadenia, mobilné deliace steny, šatňa, sedací a stolový 

nábytok zvislé žalúzie, úprava stropov, sadrokartón, zateplenie, sfunkčnenie 

vzduchotechniky obnova dreveného obkladu, dekoratívna úprava steny, úprava podláh 

– časť podlahy pokryť kobercom a ďalšie. . Tento návrh podporila väčšina členov 

VMČ. Zadanie projektu a samotná rekonštrukcia KSC bude prioritnou akciou VMČ 

pre rok 2016. Na tomto návrhu sa jednohlasne zhodli všetci členovia VMČ. Mgr. 

Ajdariová navrhla, aby táto akcia bola realizovaná z rozpočtu mesta tak, ako pri 

podobných akciách v ďalších mestských častiach mesta, všetci členovia sa s týmto 

názorom stotožnili. Do rozpočtu mesta na rok 2016 zaradiť  spracovanie projektu 

v sume 5.000,-  a realizáciu akcie v sume 30.000,– €.  

K bodu č. 8 

-   predsedníčka VMČ podrobne oboznámila so zabezpečením akcie a štruktúrou programu  

„Vianoce na Klokočine“ (technické zázemie, kultúrny program, predajcovia, plagáty, darčeky 

pre deti, medovníčky zabezpečujú základné školy).  Akcia sa uskutoční v dňoch 18. a 19.12. 

v priestoroch Klokočinského jarmoku. Účasť členov VMČ na akcii je potrebná.  

-  RNDr. Rácová predloží MsZ návrh na odvolanie člena VMČ Ing. Moravčíka, ktorý sa 

z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nemôže zúčastňovať práce VMČ, čo oznámil aj 

písomne.  

K bodu č. 9 

Pripomienky a požiadavky 

pre MsS 

1.Zabezpečiť osadenie zábradlia v priestore križovatky Hviezdoslavova, Dolnočermánska, 

Mikovíniho. 

2. Zabezpečiť očistenie chodníka na Pražskej ul. – zarastený chodník.  

3. Zabezpečiť opravu chodníka Pražská – vyasfaltovanie chodníka od Žilinskej po Piešťanskú 

ulicu. 

4. Zabezpečiť doplnenie zábradlia na Čajkovského ul. (zábradlie bolo odcudzené) 

a zabezpečiť opravu chodníka. 

5. Zabezpečiť vypílenie stromu na Čajkovského č. 32 oproti kotolni. 

6. Zabezpečiť obhliadku schodišťa na Baničovej ul. smer SZSS a schodišťa vedúceho k MŠ 

Nedbalova a na základe obhliadky zaslať VMČ návrh na ďalšie riešenie.  

7.Zabezpečiť namontovanie zábradlia v priestore križovatky Hviezdoslavova, 

Dolnočermánska, Mikovíniho. 

pre OKČ a ŽP 

1.Zabezpečiť vybudovanie verejného osvetlenia na spojovacom chodníku medzi Hokejovou 

halou a Mestskou halou.  

2. Osadiť malé smetné nádoby ( odpadové koše)  na Edisonovej ul.  

 

Ďalšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 11.1.2016 o 16,00 hod. v budove Mestského 

úradu v Nitre.  

  RNDr. Marta Rácová,v.r. 

    predsedníčka VMČ č. 4 

Zapísala: 

M.Havránková, sekr.VMČ č.4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výbor mestskej časti č. 4 – K l o k o č i n a 

 

 

 

Odbor investičnej výstavby 

a rozvoja 

Mestský úrad 

 Nitra 

 

 

                                                                                                              Nitra, 14.12.2015 

 

Vec 

Návrh  akcií do rozpočtu mesta Nitra na rok 2016 – VMČ č. 4 Klokočina 

 

 

 

       Po prerokovaní na zasadnutí VMČ č. 4 dňa 7.12.2015 navrhujeme zaradiť do návrhu 

rozpočtu mesta Nitry pre rok 2016 akcie v poradí ako je uvedené: 

 

1. Chodník Prameň – I. etapa - realizácia 

2. Chodník Hviezdoslavova – po Kaufland  - realizácia 

3. Rekonštrukcia schodiska pri „Sandokanovi“ 

4. Úprava nástupnej plochy pri Pošte č. 11- Jurkovičova ul. 

5. Súvislé opravy chodníkov na Klokočine (chodník Kmeťova po otočisko Jedlíkova, 

chodník od Škultétyho č. 4 po Dolnočermánsku) 

6. PD a realizácia chodníka na Popradskej ul. (chodník v dĺžke 37 m)  

7. Realizácia priechodov pre chodcov (2x Golianova, lx Kmeťova – pri zast. MHD 

Bizetova) 

8. Opravy, resp. dobudovanie všetkých zábradlí na Klokočine 

9. Realizácia zvukovej signalizácie na križovatke pri Poliklinike Klokočina 

10. Spracovanie PD a realizácia akcie – Kultúrno-spoločenské centrum na Klokočine  

11. Rozšírenie a dobudovanie priestorov Klokočinského jarmoku spolu s vybudovaním 

Vianočného mestečka 

12. Debarierizácia na MK Baničova  

13. PD a realizácia akcie – Okružná križovatka Dolnočermánska – Škultétyho. 

14. Dobudovanie kamerového systému na Klokočine 

15. Budovanie parkovísk na Klokočine (parkovisko pri Škultétyho č. 32,Bizetova, 

Nedbalova ul.  ) – PD a realizácia 

16. PD – chodník Prameň – II. etapa 

17. Realizácia kanalizácie na Šúdolskej vrátane súvislej opravy MK Šúdolská 

18. Rekonštrukcia priestorov pavilónu MŠ Alexyho pre potreby MŠ  (t.č. Fit centrum) 

19. Vybudovanie psieho výbehu na Škultétyho ul.  

 

      S pozdravom 

 

 

 

  RNDr. Marta Rácová, v.r. 

    predsedníčka VMČ č. 4 


