
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.  5/2015 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 11.5.2015 

v priestoroch Komunitného centra na Nedbalovej ul. v Nitre. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisíí 

3. Príprava Klokočinského jarmoku 

4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

5. Rôzne 

6. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

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

Ing. Buršáková, Mgr. Tekeliová, Ing.Nemky, Ing.arch. Císar, Dr. Frišo, Mgr. Petrášová, Mgr. 

Svitač PhDr. Valábiková, M. Vašinová, Mgr. Vereš, ospravedlnený Ing. Moravčík, 

neprítomný: MUDr. Hasilla 

Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ a o vystúpenie na zasadnutí VMČ požiadal P. 

Obertáš (prezenčné listiny priložené).   

K bodu č. 1 

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

a oboznámila ich s programom rokovania. Oboznámila s novelou Rokovacieho poriadku 

výborov v mestských častiach, ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom dňa 

30.4.2015. O vystúpenie na zasadnutí výboru požiadal P. Obertáš, ktorému VMČ hlasovaním 

schválená dĺžka vystúpenia na 10 min.  

P. Obertáš vystúpil s týmito požiadavkami:  

1. spracovať projektovú dokumentáciu na parkovisko Mikovíniho č. 10- 12-14 

vytvoriť cca 10 parkovacích miest 

2. vykonať lokálne opravy, resp. súvislú opravu MK Alexyho spolu s rozšírením MK   

a vybudovaním parkovacích miest, 

3. Riešenie dobudovania detského ihriska pri Family centre 

4. požiadavky na vyznačenie parkovacích čiar na Petzwalovej a Škultétyho ul. 

5. žiadosť o informáciu v akom štádiu riešenia je oprava schodiska pri Sandokanovi, 

6. žiadosť o odpoveď na požiadavku ohľadne parkovania firemných vozidiel pri 

prevádzkach Teplan a Szabová, 

7. riešenie pitia alkoholu pri stánkoch na Škultétyho ul. 

8. informačné tabule v mestskej časti – zodpovednosť a stav tabúľ – požiadavka na 

zverejňovanie aktuálnych informácií aj prostredníctvom webu.  

Požiadavky a pripomienky boli zaznamenané a o  ich riešení bolo ďalej rokované bez 

prítomnosti p. Obertáša nasledovne: 

1. Požiadavka na vybudovanie parkoviska bude odstúpená na odboru IVaR  

k uvedenému podal vysvetlenie Ing. Nemky, ktorý uviedol, že parkovanie na 

Klokočine sa bude v najbližšom období riešiť koncepčne a v rámci koncepcie bude 

riešené aj budovanie parkovacích miest 

2. požiadavka bude odstúpená odboru IVaR – opravy MsS 
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3. dobudovanie DI Family centre je prioritou VMČ – požiadavka bude opakovane 

odstúpená 

4. vyznačenie parkovacích čiar – bude vznesená požiadavka s tým, že o vyznačenie 

parkovacích čiar bude požiadané na týchto parkoviskách : Škultétyho, Petzwalova (II. 

časť), Jurkovičova, Benkova, Bizetova a Bellova – požiadavka pre MsS, 

5. opakovaná požiadavka na rekonštrukciu schodiska, 

6. urgovať odpoveď na pripomienku VMČ, 

7. požiadavka bude odstúpená MsP, 

8. požiadavky na opravu tabúl budú odstúpené, vo VMČ bol dohodnutý rozsah 

uverejňovania informácií a bude daná požiadavka na možnosť uverejňovať zápisnice 

zo zasadnutí na webovej stránke mesta. 

K bodu č. 2 

Informáciu z rokovania MZ podali RNDr. Rácová a F. Hollý 

V rámci tohto bodu RNDr. Rácová informovala o stretnutí s primátorom mesta, ktoré sa 

konalo dňa 27.4.2015. Na stretnutí bola prezentovaná stratégia Územného mestského rozvoja 

a prioritné akcie na roky 2015 až 2017.  Materiál písomne predložený nebol.  

Členovia VMČ osobne navštívia projektových manažérov a MsS za účelom získania 

informácií o projektoch a o realizácii dopravného značenia a opráv MK a chodníkov.  

VMČ vyslovil nespokojnosť s tým, že do stratégie ÚMR nie sú zaradené akcie týkajúce sa 

MČ Klokočina a žiadajú ÚMR doplniť o tieto akcie: 

1. Celková debarierizácia MK a chodníkov v celej MČ 

2. Dobudovanie športovo rekreačnej zóny pri Family centre (terajšie detské ihrisko) 

3. Rekonštrukcia MK Pražská vrátane chodníkov 

4. Vybudovanie kruhového objazdu Dolnočermánska -  Škultétyho 

Požiadavky na doplnenie budú odstúpené priamo primátorovi mesta. 

K bodu č. 3 

Podaná informácia o štruktúre a obsahovej náplni programu Klokočinského jarmoku (28. – 

30.8.2015) . Bol vyslovený súhlas s týmto návrhom. Je potrebné doriešiť kultúrny program  

vo večerných hodinách dňa 29.8.2015  (ťažiskové vystúpenie) a moderátora celého podujatia. 

K bodu  č. 4 

Prerokovaná bola táto pošta: 

- návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta Nitry – materiál bol 

prerokovaný. VMČ s návrhom súhlasí s týmito pripomienkami:  

1) VMČ neodporúča vytvorenie komisie pri útvare HA na posudzovanie žiadostí, ale 

odporúča ponechať všetky kompetencie výborom v mestských častiach 

2)  Návrh na doplnenie o  povinnosť ref. dopravy a CH posúdiť úplnosť žiadostí pred 

ich zaslaním na vyjadrenie VMČ. 

- odpoveď ZŠ Benkova na pripomienku VMČ ohľadne kontroly okolia školy a DI 

- odpoveď prednostu MsÚ ohľadne zriadenia funkcie “referenta pre dohľad nad 

verejným poriadkom“ v počte 7 funkčných miest, 

- oznámenie ref. urbanizmu a architektúry k vyjadreniu VMČ k návrhu Zmien 

a doplnkov č. 5 ÚPMN 

- žiadosť Mgr. L. Štulajterovej o doriešenie dopravnej situácie a parkovania na 

Nedbalovej ul.  – zošikmenie obrubníkov, vyznačenie parkovacích čiar a upravenie 

státia dopravným značením, ako aj opravu prístupovej cesty od Škultétyho ul. – 

požiadavky budú odstúpené na ďalšie riešenie.  
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K bodu č. 5 

- VMČ vyslovil nespokojnosť s kvalitou a tempom prác na údržbe verejnej zelene na 

Klokočine (plochy nepokosené, resp. kosba vykonaná nekvalitne, tráva nepohrabaná, 

neodprataná, komunikácie nepozametané – list v tomto zmysle bude zaslaný 

primátorovi mesta, 

- informácia fi. LEMUS o súpise prác vodorovného dopravného značenia na MK 

v mestskej časti Klokočna diely zhotovených v mesiaci III a  IV/2015 

- stav informačných tabúľ  - požiadavka na opravu tabúľ bude zaslaná kancelárii 

prednostu MsÚ osobitným listom,  

- informácia o brigáde dňa 1.5.2015 

- Mgr. Ajdariová informovala o príprave brigády, ktorá sa bude konať  dňa 16.5.2015 

o 9,30 hod. Brigáda bude zameraná na upratovanie areálov MŠ Benkova a Alexyho 

a náter ohrady MŠ Benkova.  

- RNDr. Rácová informovala o úspešnom vyčistení krajníc na ul. Benkova 

a Jurkovičova, navrhuje týmto spôsobom zabečiť vyčistenie krajníc Baničova 

a Bizetova  

 

K bodu č. 6 

Pripomienky a požiadavky 

 

pre MsS 

1. Realizovať vyznačenie parkovacích čiar na parkoviskách: Škultétyho, Petzwalova 5-11    

a 13-19,  Jurkovičova, Bizetova, Benkova Bellova, Nedbalova 

  2.  Zabezpečiť zošikmenie obrubníkov na Nedbalovej ul.  

  3.  Zabezpečiť opravu prístupovej cesty od Škultétyho ul. (Základná škola), ktorá sa po   

       zjednosmernení  Nedbalovej ul. značne poškodzuje a je na nej množstvo výtlkov 

 4.   Realizovať vodorovné dopravné značenie pri výjazde a vjazde do hromadných garáží na  

      Čajkovského ul. ( z I. poschodia) 

 5.  VMČ požaduje vyčistenie krajníc na ul. Baničova a Bizetova  

 6.  VMČ požaduje oznámiť harmonogram opráv MK  v MČ Klokočina 

 7.   VMČ požaduje vykonať lokálne opravy na Alexyho ul. – smer ku škole z Partizánskej ul.  

 

 pre OKČ a ŽP  

1. Odstúpiť fi. ELCOMP požiadavku na opravu stĺpa verejného osvetlenia na ul. Pražská 

(opakovaná požiadavka-  oprava doteraz nerealizovaná). 

2. VMČ požaduje doplniť svietidlá na Čajkovského č. 21 – 23 – 25 a na schodišti pri 

Sandokanovi.  

 

pre OVaR 

1.  Zabezpečiť rekonštrukciu schodiska pri Sandokanovi- pri realizácii použiť projekt 

rekonštrukcia námestia – Centrum Klokočina z roku 2000. 

2. Spracovať PD a realizovať  výstavbu parkoviska na Mikovíniho č. 10 -12-14 (vytvoriť 

cca 10 parkovacích miest)  

3. Dobudovať priestor DI pri Family centre na Klokočine (prekrytie, pitné fontánky, soc. 

zariadenia, občerstvenie)  

4. Zaradiť do rozpočtu mesta akciu  Súvislá oprava MK Aleyho spolu  s rozšírením MK  

o odbočovací pruh z ul. Partizánska a vybudovaním (rozšírením)  parkovacích miest. 
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5. Realizovať osvetlenie Párovského cintorína (opakovaná požiadavka) 

6. Zabezpečiť vybudovanie priechodu pre chodcov na Kmeťovej ul. pri zastávke MHD 

Bizetova aj so stredovým ostrovčekom.  

 

pre MsP 

1. Zaradiť do plánu kontrolnej činností kontrolu priestorov pri stánkoch na Škultétyho ul. 

najmä v čase 7,15 – 7,45, 12,30 – 14,30 a vo večerných hodinách so zameraním na 

pitie alkoholu na verejnom priestranstve a dodržiavanie čistoty a poriadku.  

 

Prednosta MsÚ 

1. Upraviť spôsob nakladania so zápisnicami z rokovania VMČ a odsúhlasiť priestor  

a spôsob zverejňovania zápisníc na webovej stránke mesta. 

 

pre ref. DaCH: 

1. Upraviť spôsob parkovania na Nedbalovej ul. z pozdĺžneho na šikmé.  

 

 

Rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 8.6.2015 o  16,00 hod. v priestoroch Komunitného 

centra na Nedbalovej ul. v Nitre. .  

 

 

 

 

 

 

  RNDr. Marta Rácová,v.r. 

   predsedníčka VMČ č. 4 

 

 

 

 

 

Zapísala: 

M.Havránková 

sekr. VMČ č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


