
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

Predseda výboru: RNDr. Marta Rácová  

Sekretárky výboru: Helena Miháliková, Margita Havránková 

 

                    Z á p i s n i c a  č.  3/2016 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa   14. 3.  2016 

v budove Mestského úradu  v Nitre  s týmto programom: 

 
1. Otvorenie 

2. Výrub stromov na Benkovej č. 32 

3. Vystúpenie obyvateľov z ulice Ivana Braunera 

4.   Informácie z rokovania MZ, MR a komisií   

5.   Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

      6.   Rôzne 

 7.   Požiadavky a pripomienky VMČ    

 

       Zasadnutia  sa zúčastnilo 9 členov VMČ:  RNDr. Rácová,  F. Hollý, Mgr. Ajdariová,    

Mgr. Tekeliová,  MUDr. Hasilla, PhD., Dr. Frišo, Mgr. Svitač, PhDr. Valábiková,  Vašinová. 

Neprítomní ospravedlnení:  Ing. Nemky,  Mgr. Petrášová, Ing. Buršáková, Mgr. Vereš. 

Neospravedlnený: Ing .Dovičovič.  Zasadnutia sa ďalej zúčastnili Ing. Štrba, Ing. Látečka 

a Ing. Bliska a  sekretárky VMČ  - k originálu zápisnice je priložená  prezenčná listina 

s vlastnoručnými podpismi.  

 

K bodu 1/ 

Zasadnutie VMČ otvorila a viedla predsedníčka RNDr. Rácová, privítala prítomných 

a oboznámila ich s programom rokovania.  

 

K bodu 2/ 

Obyvatelia obytného domu Benkova č. 32, v zastúpení  p. Díčerovej Evy /splnomocnený 

zástupca/   podali žiadosť, v ktorej vyjadrujú nesúhlas s výrubom stromov na uvedenej ulici. 

S touto problematikou  oboznámil prítomných Ing. Štrba z referátu urbanizmu a architektúry 

MsÚ. Z dôvodu presvetlenia bytov,  zo zdravotných dôvodov a sadovníckych dôvodov 

navrhol vyrúbať 4 stromy – 2 brezy a 2 borovice a rez 3 stromov /cypruštek, smrek a  

javorovec/  predložil fotodokumentáciu aktuálneho stavu týchto stromov. 

VMČ súhlasí s riešením, ktoré navrhol Ing. Štrba – t.j. vypíliť 4 stromy a rez 3 stromov 

v zmysle predloženého návrhu. 

 

K bodu 3/ 

Ing. Bliska a Ing. Látečka  požiadali o účasť na rokovaní, zastupujú vlastníkov pozemkov 

a rozostavaných stavieb na ul. Ivana Braunera. Predložili žiadosť o prehodnotenie návrhu na 

bezodplatný prevod vlastníctva parc.č. 7469/59 v k.ú. Nitra z vlastníctva SR – SPF do 

vlastníctva Mesta Nitra.  

VMČ zobral na vedomie informáciu Ing. Blisku a Ing. Látečku  o možnom riešení 

bezodplatného prevodu vlastníctva parc. č. 7469/59 v k.ú. Nitra, ktorý by vyriešil problémy 

občanov v lokalite IBV Stomont Nitra - Šúdol.  

VMČ žiada odbor majetku a právny referát o stanovisko k tomuto bezodplatnému prevodu 

vlastníctva v zmysle predloženej žiadosti Ing. Blisku.  

 

K bodu 4/ 

Informáciu z rokovania  MZ podala   poslankyňa RNDr. Rácová. 



 

K bodu 5/  

Došlá pošta - odpovede na pripomienky: 

1. Mestské služby Nitra /doručené v I. a II. mesiaci 2016/: 

- Oprava výtlku na Žilinskej ul. pred domom 24-26, zabezpečené v 8. týždni 2016. 

- Oprava prepadnutého chodníka pred BD Partizánska 64 – oprava chodníka bude 

naplánovaná po skončení zimnej údržby. 

- Spätná úprava terénu pri chodníkoch po rozkopávkach alebo úpravách v zeleni tak, 

aby zemina nebola splavovaná na chodníky, tieto sú zabahnené, zarastené burinou 

a neodteká z nich voda – Mestské služby nie sú účastníkom konania vo veci 

rozkopávok vo verejnej zeleni, urgovanie žiadateľa spadá do kompetencie ÚHA – 

referát dopravy a CH. 

- VMČ žiada zrealizovať vyznačenie parkovacích čiar pred bytovým domom 

Jurkovičova 23 – obnovenie vodorovného dopravného značenia MsS naplánujú po 

skončení zimnej údržby. 

- Opílenie stromov, kríkov v parčíku medzi ZŠ Benkova a obytným domom 

Benkova 8,10 – bola vykonaná tvaromiestna obhliadka, MsS zabezpečia realizačné 

práce podľa poradia doručených žiadostí, práce budú vykonané do konca 

vegetačného obdobia roku 2016. 

- Dobudovanie chodníka medzi ZŠ Benkova a Benkova 10 – odstúpené na MsÚ, 

odbor investičnej výstavby a rozvoja. 

- Oprava jamy – preliačiny na chodníku od ZŠ Benkova smerom k pošte – 

zaevidované a zahrnuté do plánu opráv na rok 2016, ktorý sa bude uskutočňovať 

po skončení zimnej údržby. 

- Oprava prevaleného chodníka na Partizánskej č. 57 – žiadajú presné určenie, kde 

sa závada na chodníku nachádza. 

- Oprava chodníka na Petzwalovej č. 2-36 až po vchod 44 v zmysle posúdenia 

odboru invest. výstavby a rozvoja MsÚ – zaevidované a predmetná oprava bude 

naplánovaná po skončení zimnej údržby. 

- Osadenie zábradlia v priestore križovatky Hviezdoslavova, Dolnočermánska, 

Mikovíniho – zábradlie musí byť certifikované a v zmysle cestného zákona sa 

k osadeniu musí vyjadriť cestný správny orgán a Krajský dopravný inšpektorát. 

- Očistenie chodníka na Pražskej ul. – k odstráneniu nedostatku sa pristúpi v prípade 

priaznivých poveternostných podmienok 

- Opravy chodníka Pražská – vyasfaltovanie chodníka od Žilinskej po Piešťanskú 

ulicu a chodník na ul. Pražská od ul. Nitrianska po ul. Piešťanská  – bola vykonaná  

tvaromiestna obhliadka. Požiadavky boli odstúpené na odbor investičnej výstavby 

a rozvoja MsÚ. 

- Zabezpečenie a doplnenie zábradlia na Čajkovského ul. a oprava chodníka – MsS 

žiadajú spresnenie informácie o ktoré zábradlie a chodník ide.  

- Vypílenie stromu na Čajkovského 32 oproti kotolni – odstúpené na ÚHA MsÚ za 

účelom vydania platného rozhodnutia na výrub. 

- Obhliadka schodiska na Baničovej ul. smer SZSS a schodiska vedúceho k MŠ 

Nedbalova a na základe obhliadky navrhnúť riešenie – vykonaná obhliadka, 

akýkoľvek zásah do týchto schodov si bude vyžadovať kompletné prebudovanie 

schodiska, čo už má investičný charakter. 

- Schodisko Golianova č. 50 a č. 48 – vykonaná tvaromiestna obhliadka, vykazuje 

značnú mieru opotrebenia a zvetrania betónu na jednotlivých schodoch. 

Odstránenie nedostatkov nie je možné odstrániť lokálnou opravou, ale 

kompletným prebudovaním schodísk, čo má investičný charakter. 



2. Nitrianske komunálne služby, s.r.o. – umiestenie a premiestnenie odpadových nádob 

na separovaný zber treba riešiť s OKČaŽP MsÚ Nitra. 

3. MsÚ, odbor investičnej výstavby a rozvoja  

– Vybudovanie verejného osvetlenia na chodníku medzi Hokejovou a Mestskou halou,  

požiadavka bude zaradená do návrhu rozpočtu na rok 2016. 

- Dobudovanie chodníka medzi ZŠ Benkova a Benkova 10 – prerušenie 

spojovacieho chodníka bolo spôsobené stavebnou činnosťou na inžinierskych 

sieťach, v tejto lokalite nebola preukázaná existencia žiadosti o rozkopávkové 

povolenie, ak sa podarí zistiť pôvodcu poškodenia chodníka, bude sa trvať na 

dokončení prác s uvedením chodníka do pôvodného stavu.  

- Oprava chodníka Pražská v úseku od Žilinskej po Piešťanskú – uvedenú investičnú 

akciu zaraďujú do návrhu rozpočtu mesta na tento rok.  

4. MsÚ, OKČ a ŽP-  nespokojnosť VMČ s vianočnou výzdobou na Klokočine – 

v prípade že budú schválené finančné prostriedky vo väčšej miere, bude vianočná 

výzdoba doplnená. 

5. MsÚ, referát dopravy a CH  

– Stanovisko k možnosti vytvorenia spoplatneného parkoviska na Partizánskej 64-66    

      a Partiánskej 91-93 /na parkovacie karty/ - miestna komunikácia Partizánska je   

      súčasťou obytného súboru Klokočina, kde je navrhnuté riešiť statickú dopravu   

      nejakou formou regulácie. Nie je možné ani vhodné, aby boli vyčlenené niektoré   

      parkoviská pri obytných domoch z tejto regulácie a riešili sa samostatne. Riešenie   

      statickej dopravy a jej reguláciu v obytných súboroch sa musí riešiť komplexne. 

- Riešenie dopravnej situácie na MK Škultétyho 5 osadením zábran pre bezpečný 

prechod chodcov a hlavne osobám na vozíčku. Žiadosť bola prerokovaná 

s dopravným inžinierom z Krajského dopravného inšpektorátu v Nitre, ktorý 

súhlasí s použitím a umiestnením dopravného zariadenia – regulačného stĺpika. 

 

Došlá pošta – Rôzne: 

1. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  Nitra  - na základe žiadosti p. Ladislava 

Križana ohľadne prepadnutej cesty pred kanálovým príklopom /kanalizačný poklop/ 

a vyrážania odpadovej vody v pivničných priestoroch bytového domu Mikovíniho  

10,12,14 – pristúpili k prečistenie kanalizačnej stoky aj napriek tomu, že nie je ich 

vlastníctvom, čistenie stoky musí vykonávať vlastník. 

2. Magdaléna Žilíkova – žiada o osadenie dvoch lavičiek pred vchodom do bytového 

domu Čajkovského 26. Žiadosť bude odstúpená na OKČ a ŽP  MsÚ. 

3. Bohdan Palamarčuk – splnomocnený zástupca vlastníkov bytov Golianova 50-52-54 

opätovne žiada dobudovať chodník pred BD,  jedná sa o cca 9 m chodníka. VMČ 

požiadavku zaraďuje do návrhu rozpočtu investičných akcií na rok 2016. 

4. Ing. Daniela Kotrecová – splnomocnený zástupca vlastníkov bytov Bizetova 17-23 

žiada o drobné stavebné opravy v okolí domu:  

- Opraviť príjazdové chodníky ku vchodom domu od parkoviska, nakoľko nespĺňajú 

svoj účel, sú prepadnuté. 

- Postaviť schodíky smerom k smetným košom od parkoviska hore. 

- Rozšíriť verejné osvetlenie o jedno svetlo smerom od Bizetovej č. 17 dolu 

chodníkom k bočnému parkovisku. 

VMČ odstupuje žiadosť na OKČ a ŽP MsÚ Nitra. 

5. OKČ a ŽP – predložený návrh jarného upratovania na rok 2016. 

   

     

 



K bodu 6/ 

1. Bola prerokovaná zápisnica z verejného stretnutia občanov, konaného dňa 11.2.2016 

a boli zaujaté stanoviská k jednotlivým pripomienkam /viď. stanovisko VMČ k prip./. 

2. VMČ dopĺňa do návrhu rozpočtu na rok 2016 tieto akcie: 

- Oprava chodníka na Golianovej 50,52,54 

- Oprava MK Bellova   

- Súvislá oprava MK Škultétyho 

- Oprava MK Alexyho smerom k ZŠ Benkova 

- Oprava schodiska  Golianova 50 

- Oprava MK Bizetova 14 – 16 – 18 

 

K bodu7/ 

Pripomienky a požiadavky VMČ: 

Pre OKČ a ŽP: 

1. VMČ žiada vykonať opravu prepadnutého chodníka pri autobusovej zastávke Billa 

smerom k Family centru a k prechodu pre chodcov /info Mgr. Ajdariová/. 

2. VMČ žiada opraviť prepadnutý chodník na ul. Beethovenova smerom na Bellovu, za 

reštauráciou Maurus. 

3. VMČ žiada opraviť prepadnutý chodník na ul. Novomeského ul. pri kotolni smerom 

ku Kauflandu /info Mgr. Svitač/. 

4. VMČ žiada opraviť prepadnuté poklopy na Pražskej ulici od firmy Mego smerom 

k Hviezdoslavovej ul.  

5. VMČ žiada upozorniť  vlastníkov nehnuteľnosti „Sandokan“ na Jurkovičovej ul., aby 

v zadnej časti budovy, kde je prístupová cesta a kde  majú kontajnery urobili poriadok. 

Pre Odbor majetku MsÚ: 

6. VMČ žiada o informáciu, či pri prenájme priestorov Slovenskej pošte na 

Dolnočermánskej ul. nebola podmienka vybudovania bezbariérového vstupu do 

budovy – navrhujeme doriešiť. 

Pre Odbor invest. výstavby a rozvoja MsÚ: 

7. VMČ žiada o informáciu, prečo nebola zrekonštruovaná celá Poliklinika na 

Hviezdoslavovej ul. – vstup k detským lekárom, vrátane schodísk,  nebol tam 

vybudovaný bezbariérový prístup a ako chce mesto riešiť už viackrát reklamované 

závady, ako napr. nedostatočné utesnenie okien. 

Pre Mestské služby Nitra: 

8. VMČ žiada o informáciu, či bolo rokované s cestným správnym orgánom a Krajským 

dopravným inšpektorátom vo veci osadenia zábradlia v priestore križovatky 

Hviezdoslavova, Dolnočermánska a Mikovíniho.  

9. VMČ žiada o doplnenie zábradlia a opravu schodiska  z Čajkovského ul., /od 

ubytovne/ smerom k medicínskemu centru /info p. Hollý/. 

Pre ref. hospod. prev. MsÚ: 

10. VMČ žiada vymeniť informačnú tabuľu na Partizánskej ulici a osadiť  ju do výšky očí 

dospelého človeka.  

            Ďalšie zasadnutie VMČ bude dňa 11.4.2016 o 16,00 hod. na Mestskom úrade v Nitre. 

 

 

                                                                           RNDr. Marta Rácová 

                                            predsedníčka VMČ č. 4 

Zapísala: 
Helena Miháliková 

sekr. VMČ 



 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


