
 

                    Z á p i s n i c a  č.  6/2017 

 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa   12. 6.  2017 

na Mestskom úrade   v Nitre  s týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií 

3. Správa MsP o bezpečnostnej situácii na území mestskej časti 

4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

5. Príprava plánu práce a harmonogramu zasadnutí na II. polrok 2017 

6. Rôzne 

7. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

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

Frišo, Mgr. Svitač, Ing. arch. Císar, Vašinová,  Ing. Dovičovič, MUDr. Hasilla. Neprítomní 

ospravedlnení:  Ing. Nemky, Mgr. Vereš,  PhDr. Valábiková, Ing. Buršáková a Mgr. 

Tekeliová.  Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ Miháliková a JUDr. Gánoczyová 

a hostia Ing. Konečný a p. Mikulášiková -  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/ 

Informácie k tomuto bodu podala predsedníčka RNDr. Rácová. 

 

K bodu 3/  

Zástupca MsP Ing. Konečný  informoval o  bezpečnostnej situácii na území mestskej časti. 

Prítomní členovia VMČ diskutovali k tomuto bodu v tomto zmysle: 

- Kedy sa oficiálne začne s odťahovaním vozidiel, 

- Je potrebné zvýšiť počty  policajtov na Klokočine minimálne o 10 ľudí 

- Pri ZŠ Škultétyho je potrebné pristaviť policajtov najmä ráno, nakoľko je tu veľký 

pohyb áut a detí, 

- Obmedziť predaj alkoholu v potravinách /hlavne malé balenia/, aby sa predával až po 

8,00 hod. – p. Konečný bude hovoriť s majiteľom potravín, 

- V lete sa začne mládež zgrupovať na ihriskách a popíjať alkohol, je potrebné sa 

pripraviť na túto situáciu. 

Uznesenie VMČ: VMČ žiada navýšiť počet policajtov minimálne o 10 ľudí a posilniť 

Klokočinu. 

 

K bodu 4/ 

O účasť na rokovaní požiadala  p. Mikulášiková, ktorej manžel chcel predstaviť 

podnikateľský zámer – výroba a predaj zmrzliny na Hviezdoslavovej ul. parc. č. E KN 3559. 

Pani Mikulášiková zistila, že uvedený pozemok je oplotený, tak si chcela overiť na MsÚ Nitra 

čo sa tam ide stavať, či je vôbec reálne si dávať žiadosť na prenájom a začať vybavovať 

povolenia.  Bola osobne  na MsÚ  na útvare hlavného architekta, kde  jej tvrdili, že nevydali 

kladné stanovisko k stavbe a na odbore stavebného poriadku jej Ing. Jančovičová tvrdila, že 

nevydávali žiadne  stavebné povolenie.     V týchto dňoch bolo na oplotení pripevnené  



oznámenie, že stavba je povolená p. Ľubošovi Majorovi podpísané vedúcou stavebného 

poriadku Ing. Jančovičovou. Pani Mikulášiková sa pýta ako je možné, že  kompetentní 

pracovníci úradu nevedia čo povolili. Žiada písomne vyjadrenie,  aké bolo vydané stanovisko 

architektov a stavebného poriadku, žiada prešetriť situáciu. 

RNDr. Rácová – VMČ požiada kompetentné oddelenia MsÚ – útvar hlavného architekta, 

odbor stavebného poriadku o stanovisko k tejto veci a bude vás písomne informovať.   

 

Došlá pošta: 

- Predložené žiadosti odboru kom. činností a životného prostredia MsÚ Nitra: 

1. Ing. Martin Felšoci, bytom Nitra, Novomeského 75 žiada o stanovisko k predĺženiu 

vyhradeného parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. VMČ berie na vedomie. 

2. Anna Kmeťová, bytom Nitra, Beethovenova 14 žiada o stanovisko k predĺženiu 

parkovacieho miesta pre ZŤP  na uvedenej ulici. VMČ berie na vedomie. 

3. Ing. Rozália Caňová, bytom Nitra, Baničova 8 žiada o stanovisko k predĺženiu 

parkovacieho miesta pre ZŤP  na uvedenej ulici. VMČ berie na vedomie. 

4. Gejza Gajdoš, bytom Nitra, Baničova 22 žiada o stanovisko k predĺženiu parkovacieho 

miesta pre ZŤP  na uvedenej ulici. VMČ berie na vedomie.  

5. Eva Pénzešova, bytom Nitra, Beethovenova 16 žiada o stanovisko k predĺženiu 

parkovacieho miesta pre ZŤP  na uvedenej ulici. VMČ berie na vedomie. 

6. Ján Lieskovský, bytom Nitra, Petzwalova14 žiada o stanovisko k vyhradeniu  

parkovacieho miesta pre ZŤP  na uvedenej ulici. VMČ berie na vedomie. 

- Žiadosť Bohdana Palamarčuka, v mene vlastníkov bytov na Golianovej 50-52-54 

žiada opätovne o predĺženie chodníka, ktorý vedie popred ich dom, jedná sa o cca 9 

bm chodníka. VMČ žiada odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ o urýchlené 

stanovisko k tejto investičnej akcii, výsledok VOS a termín realizácie. 

- Odbor majetku MsÚ Nitra  - odpoveď ohľadne pripomienky parkoviska pri 

Židovskom cintoríne. VMČ navrhuje, aby odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ 

vyhotovil dopravnú štúdiu parkoviska pri Židovskom cintoríne, na základe ktorej sa 

zistia vlastnícke vzťahy. 

- Odbor komunálnych činnosti a životného prostredia MsÚ Nitra – rekonštrukcia 

parkoviska pred Poliklinikou, Hviezdoslavova ul. Na základe pripomienok VMČ sa 

dňa 12.6.2017 uskutočnila obhliadka parkoviska za prítomnosti Ing. Bartoša,  RNDr. 

Rácovej, Hollým, Mgr. Ajdariovej a Ing. Musila. Prítomní sa dohodli na potrebných 

zmenách a úpravách, ktoré budú zapracované do PD.      

- Odbor komunálnych činnosti a životného prostredia MsÚ Nitra – odpoveď na 

pripomienky: vyznačenie vodorovného dopravného značenia žltou farbou pred 

debarierizovanými časťami chodníkov na ul. Baničova, státie vozidiel na ul. Baničova 

1, vyčistenie ulice Pezinská po zime, oprava obrubníkov na rohu ulíc Pezinská 

a Jurkovičova, meranie rýchlosti na MK Hviezdoslavova.                                                                                                                                                                                                                                   

- Odbor komunálnych činnosti a životného prostredia MsÚ Nitra – na vedomie: zaslaná 

žiadosť na MsP Nitra o vyhotovenie fotodokumentácie nepojazdného vozidla Punto na 

Novomeského ul. Žiadosť zaslaná na odbor invest. výstavby a rozvoja ohľadne 

pripomienky osadenia zábradlia, keď sa bude realizovať súvislá oprava komunikácie 

na Nedbalovej ul. 

- Odbor majetku MsÚ Nitra – na vedomie: zaslaná  žiadosť na útvar hlavného architekta  

      o vybudovanie informačného systému ulíc na Klokočine.   

- Útvar hlavného architekta MsÚ Nitra – na vedomie: zaslaná žiadosť na odbor 

stavebného poriadku, aby  pri výstavbe bytových domov na Nedbalovej    ul. 

zabezpečili neznečisťovanie okolitého  priestoru. Žiadosť zaslaná na odbor kom. 



činností a životného prostredia ohľadne návrhu riešenia parkovania na komunikácii 

Golianova pri obytných domoch 44-54.      

 

 

K bodu 5/  

Príprava plánu práce a harmonogramu zasadnutí na II. polrok 2017 

Zasadnutia VMČ budú v termínoch: 10.7.2017, 21.8.2017., 11.9.2017.,9.10.2017.,6.11.2017 

a 11.12.2017. Plán práce tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu 6/ 

RNDr. Rácová informovala o rokovaní  ohľadne riešenia priechodu pre chodcov   pri 

Kauflande, čaká sa na stanovisko spoločností Kaufland a Lidl k návrhu, ktorý vzišiel zo 

spoločného rokovania zástupcov.  

Debarierizácia schodov pri Matici slovenskej bude predmetom rokovania dňa 13.6.2017, na 

ktorom sa za VMČ  zúčastní Mgr. Ajdariová. 

RNDr. Rácová informovala, že Mgr. Petrášová sa vzdala členstva vo VMČ zo zdravotných 

dôvodov.  

Za nového člena bol p. Hollým  navrhnutý Ing. Murančík Miloš, ktorý bol členom VMČ aj 

v minulom období.  

Hlasovanie: všetci za 

Uznesenie VMČ: VMČ navrhuje na uvoľnené miesto člena VMČ zvoliť  Miloša 

Murančíka. 

Mgr. Svitač oboznámil prítomných so znelkou Klokočinského jarmoku. VMČ navrhuje ešte 

pracovať na znelke. 

Ing. arch. Císar – diskusia o použití vlajky s logom Klokočinského jarmoku, zistí možnosti 

výroby takýchto vlajok a finančné náklady.  

Hollý –  treba vytvoriť komisiu na výber stánkov  a kolotočov na Klokočinský jarmok.  VMČ 

navrhuje komisiu v zložení  Hollý, Frišo, Rácová, Ajdariová a Svitač.      

Vašinová – ak to bude možné  zaradiť do programu Klokočinského jarmoku vystúpenie 

Podzoborských  heligonkárov. 

Ing. Dovičovič – informoval o rokovaní - rekonštrukcia vykurovacieho systému firmou NTS 

na Klokočine, je potrebné vyhotoviť informáciu pre obyvateľov so základnými údajmi 

o realizácii tejto  investície. 

Ing. arch. Císar – do tabúľ VMČ by sa mal dať potom plagát s etapami rekonštrukcie 

vykurovacieho systému. 

Uznesenie VMČ:  VMČ žiada vyhotoviť informáciu pre obyvateľov   Klokočiny 

o rekonštrukcii vykurovacieho systému NTS, a.s. so základnými údajmi o investícii 

a etapami rekonštrukcie. 

 

K bodu 7/ 

Pripomienky VMČ 

1. VMČ žiada orezať stromy na Baničovej 12 /Hollý/. 

2. VMČ žiada vyčistiť priestor tržnice na Jurkovičovej ul. /Hollý/. 

3. VMČ žiada pravidelne čistiť a polievať park pod Borinou. /Hollý/ 

4. VMČ žiada rozkopávky po plynároch pri Sandokanovi dať do pôvodného stavu. 

/Hollý/ 

5. VMČ žiada  vyčistiť parkoviská pri Poliklinike na Klokočine. /Rácová/ 

6. Pri Poliklinike na Klokočine pri vstupe k detským lekárom žiadame upraviť zeleň po 

ľavej stane asi 1 m po celej dĺžke do hĺbky verejného osvetlenia a dopravnej značky.   

/Ajdariová, Rácová, Hollý/.  



7. VMČ žiada pri Poliklinike na Klokočine pri vstupe k detským lekárom na zelenej 

ploche zriadiť oddychovú zónu s lavičkami /Hollý, Ajdariová, Rácová/. 

8. VMČ žiada osadiť väčší počet  lavičiek smerom od Pezinskej ul. k Sandokanovi 

/Frišo/. 

9. VMČ žiada naliehavo a opätovne zrealizovať dopravné značenie na Popradskej 

ulici, ktoré už bolo v minulosti schválené /Císar/. 

10. VMČ žiada vysvetliť ako je riešené parkovanie nákladných vozidiel vo VZN na 

Kmeťkovej a Hviezdoslavovej ul. /Dovičovič/ 

11. VMČ žiada o informáciu v akom štádiu je realizácia projektu „Klokočkovo“ pri Parku 

pod Borinou na Dolnočermánskej ul.  

12.  VMČ žiada vysadiť rýchlo rastúce stromy v Parku pod Borinou /Dovičovič/. 

13. VMČ žiada opraviť hlavný vchod do Polikliniky na Klokočine /Ajdariová/. 

14. VMČ opätovne žiada skontrolovať komunikáciu na Novomeského ul. od č. 33 po č. 

53, nakoľko bola zrekonštruovaná a praská, prepadáva sa. Ing. Dovičovič je ochotný 

urobiť obhliadku s pracovníkom odboru investičnej výstavby a rozvoja. 

       

                                                                                                                          

                            

Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa  10. 7. 2017 o 16,00 hod.  

 

 

 

 

 

 

           RNDr. Marta Rácová  

          predsedníčka VMČ č. 4 

Zapísala: 

Helena Miháliková 

sekretárka VMČ č.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Plán práce VMČ č. 4  Klokočina na II. polrok 2017 

Júl  10.7.2017 

    1. Otvorenie 

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

    3. Príprava Klokočinského jarmoku 

    4. Rôzne 

    5. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

August  21.8.2017  

     1. Otvorenie 

     2  Organizačné a technické zabezpečenie Klokočinského jarmoku 

     3. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

     4. Rôzne 

     5. Požiadavky a  pripomienky VMČ 

   

 September 11.9.2017  

       1.   Otvorenie 

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

3. Príprava rozpočtu mesta na rok 2018, návrh investičných akcií za mestskú časť 

     Klokočina 

4. Vyhodnotenie akcie „Klokočinský jarmok“ 

5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

6. Rôzne 

7. Požiadavky a pripomienky VMČ 

Október  9.10.2017 

      1.   Otvorenie 

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

3. Vyhodnotenie údržby mestskej zelene 

4. Správa o bezpečnostnej situácii a činnosti MsP 

5. Príprava stretnutí so seniormi 

6. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

7. Požiadavky a pripomienky VMČ 

8. Rôzne  

 

November 6.11.2017 

      1.  Otvorenie 

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

3. Informácia o príprave zimnej údržby požiadavky VMČ na zabezpečenie ZÚ 

4. Príprava Vianočných akcií na Klokočine 

5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

6. Rôzne 

7. Požiadavky a pripomienky VMČ 

December  11.12.2017  

1. Otvorenie 

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

3. Zhodnotenie činnosti VMČ za rok 2017 

4. Návrh plánu práce a harmonogramu zasadnutí na I. polrok 2018 

5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

6. Rôzne 

7. Požiadavky a pripomienky VMČ 



                                                                              


