
 

                    Z á p i s n i c a  č.  4/2017 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa   10. 4.  2017 

v Dome Matice slovenskej  v Nitre  s týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií 

3. Informácia o stave komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe a harmonogram 

opráv MK 

4. Príprava akcie „Deň detí“ 

5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

6. Rôzne 

7. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

       Zasadnutia  sa zúčastnilo 12 členov VMČ:  RNDr. Rácová, Mgr. Ajdariová,    Mgr. 

Tekeliová, Hollý, Dr. Frišo, Mgr. Svitač, Ing. arch. Císar, Vašinová,  Ing. Dovičovič, 

MUDr.Hasilla,   Mgr. Vereš,  PhDr. Valábiková. Neprítomní ospravedlnení:  Ing. Nemky,    

Petrášová a JUDr. Gánoczyová.  Zasadnutia sa ďalej zúčastnila sekretárka VMČ Miháliková. 

- 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/ 

Informácia o stave komunikácií  a chodníkov po zimnej údržbe a harmonogram opráv MK – 

predložená správa Mestským úradom Nitra, odborom komunálnych činností a životného 

prostredia – strediskom mestských služieb. 

 

K bodu 4/ 

Akcia „Deň detí“ sa uskutoční dňa 10.6.2017 od 16,00 hod. do 19,00 hod. pri Family centre 

na Dolnočermánskej ul.,  VMČ zabezpečí program ako aj technickú stránku akcie. 

 

K bodu 5/ 

Odpovede na pripomienky VMČ: 

Mestská polícia Nitra  

- Rýchla a hlučná jazda vozidiel na Hviezdoslavovej ul. po 22,00 hod. – uvedené spadá 

medzi oprávnenia príslušníkov PZ SR. VMČ odstúpi pripomienku Ing. Bartošovi, aby 

uvedené zabezpečil s PZ SR. 

- Odťahovanie vrakov – zhorené auto oproti lahôdkam – prípad je zdokumentovaný 

a riešený v zmysle VZN 3/2016 o parkovaní na území mesta Nitry. 

MsÚ, referát dopravy a CH 

- List adresovaný Ivanovi Hlinkovi ohľadne dohody na vybudovaní spoločného 

parkoviska na Nedbalovej ul.  /VMČ  list zaslaný na vedomie/, 

- List adresovaný KR PZ ohľadne umiestnenia trvalého dopravného značenia – 

zjednosmernenie časti miestnej komunikácie Novomeského od miestnej komunikácie 

Baničova po už jestvujúcu jednosmernú premávku  /VMČ list zaslaný na vedomie/, 



MsÚ, odbor majetku 

- Schátraná budova na Klokočine I. vedľa budovy OSBD je vo vlastníctve fa DOMO, 

s.r.o. Bratislava, 

- Žiadajú o doplnenie ulíc, ktorých sa týka vybudovanie informačného systému ulíc. 

VMČ mal na mysli vyznačenie všetkých ulíc na Klokočine a to smerovými 

orientačnými šípkami. 

MsÚ, odbor komunálnych činností a životného prostredia 

- Zmena parkovania na ul. Petzwalova – po obhliadke so zástupcom KDI PZ v Nitre 

nesúhlasia so zmenou jestvujúceho dopravného značenia, 

- Vyčistenie a pozametanie chodníkov po zime, 

- Oprava komunikácie v križovatke MK Hviezdoslavova a MK Dolnočermánska, po 

posúdení závažnosti zahrnie odstránenie závad do zoznamu opráv na rok 2017, 

- Vyčistenie dažďových vpustí Na Čerešňovom vrchu, 

- Posúdia stav poklopov na MK Hviezdoslavova /úsek Pražská – MK Hollého tam 

a späť/ a v prípade zistenia závad, bude zabezpečené odstránenie týchto závad, 

MsÚ, odbor kultúry 

- Organizovanie podujatia Nitrianske fašiangy, nie je jasné konkrétne čoho sa slabá 

organizácia podujatia týkala, podnet na zlepšenie organizácie, radi  uvítajú. 

M sÚ, odbor komunálnych činností a životného prostredia 

- V spolupráci s NKS predložili návrh umiestnenia molokov v lokalite Jurkovičova 2. 

VMČ pokladá vyznačenú lokalitu za vhodnú, 

- Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na jarné upratovanie 2017 – VMČ 

upravuje nasledovne: Baničova pri vežiaku, Petzvalova pri kotolni a Šúdolská pri 

kaplnke, 

- Iveta Kozmonová, bytom Nitra, Jurkovičova 19 žiada o stanovisko k predĺženiu 

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

- Rudolf Hochman, bytom Nitra, Novomeského 43 žiada o stanovisko k predĺženiu 

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

- Jozef Látečka, bytom Nitra, Novomeského 1 žiada o stanovisko k predĺženiu 

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

- Anna Slobodová, bytom Nitra, Baničova 3 žiada o stanovisko k  vyhradeniu 

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

- Miroslav Svýba, bytom Nitra, Petzwalvoa 34 žiada o stanovisko k  vyhradeniu 

parkovacieho miesta pre fyzickú osobu  na uvedenej ulici. VMČ nesúhlasí 

s vyhradením parkovacieho miesta. 

MsÚ, odbor majetku 

-  S obsiahlou žiadosťou manželov Gabašových sa VMČ oboznámil na VMČ dňa 

15.3.2017 a žiadal priložiť odborné stanovisko vedúcej odboru majetku. Bolo 

predložené aj stanovisko z Komisie MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku 

a podnikateľskú činnosť, ktorá nesúhlasí so zvýšením výšky nájomného za prenájom 

pozemkov v zmysle nájomnej zmluvy. Komisia zároveň odporúča majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku parc. č. 7483/15 /v súčasnosti parc. č. 7483/26, 7483/27 

a 7483/28 v k.ú. Nitra/, ktorá nie je predmetom nájomnej zmluvy, súdnou cestou 

formou vysporiadania podielového spoluvlastníctva reálnou deľbou. Ostatné 

pozemky, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy, odporúča komisia majetkovoprávne 

usporiadať podaním žaloby na súd o majetkovoprávne vysporiadanie podielového 

spoluvlastníctva do výlučného vlastníctva Mesta Nitra. VMČ sa oboznámil 

s doplnenou  žiadosťou  a stotožňuje sa  so stanoviskom komisie.  

 

 



Hollý – poslanec 

- Predložil zápisnice  o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich ucelených 

častí – Parkovisko Bizetova 25-35 a Parkovisko oproti objektom Mikovíniho 2-4 

 

K bodu 6/ 

Mgr. Tekeliová navrhla  zorganizovať 3. ročník brigády čistenie Boriny  v termíne 

sobota  6.5.2017 o 9,00 hod., zraz bude pri poliklinike, kontajner a vrecia budú 

zabezpečené, 

- Hollý – stavanie mája bude 30.4.2017 v sobotu o 17,00 hod., v priestoroch 

Klokočinského jarmoku,  stánky budú zabezpečené, 

- RNDr. Rácová informovala o tanečnom večeri pre seniorov 21.4.2017 v Dome MS a  

so začiatkom o 18,00 hod. 

- RNDr. Rácová informovala o pripravovanej akcii „Deň matiek“ 14.5.2017 v Dome 

MS o 14,00 hod.  spolu s VMČ Čermáň a Diely, 

- RNDr. Rácová a Mgr. Tekeliová informovali o pripravovanom programe  na 

Klokočinskom jarmoku  – 16-ty ročník, ktorý bude v dňoch 1.-3.9.2017, 

- Ing. arch. Císar navrhol vytvoriť zástavu Klokočinského jarmoku. 

      

      K bodu 7/ 

      Pripomienky VMČ 

1. VMČ žiada riešiť problém státia vozidiel pred debarierizovanými časťami chodníkov 

na ulici Baničova, je potrebné urobiť žlté značenie a následne kontrolovať mestskou 

políciou /Ajdariová, Tekeliová/. 

2. VMČ žiada osadiť 2 stĺpiky pozdĺž  Baničovej 1, nakoľko na chodníkoch parkujú autá 

/Tekeliová/. 

3. V Materskej škole na Benkovej ul. boli zastrelené 3 holuby, žiadame to prešetriť 

políciou /Vašinová/. 

4. VMČ žiada o informáciu kedy bude zrealizovaná debarierizácia vstupu do Domu 

Matice slovenskej /Ajdariová/. 

5. VMČ na základe sťažností obyvateľov Nedbalovej ul. žiada stavebný úrad, aby 

upozornil  firmu, ktorá vykonáva výstavbu bytov na Nedbalovej ul. na hluk šíriaci sa 

zo stavby a dohodnúť režim prác, aby  v sobotu poobede a v nedeľu sa práce 

nevykonávali. Ďalej žiadame upozorniť na bezpečnostné predpisy pri stavebných 

prácach, nakoľko betón fúkal na autá na priľahlých parkoviskách /Ajdariová, Hollý/. 

6. VMČ žiada vyčistiť ulicu Pezinskú od kamienkov a nečistôt po zime /Vereš/. 

7. VMČ dôrazne žiada zachovať a rozvíjať akcie tanečných večerov výhradne v Dome 

Matice slovenskej v Nitre pre obyvateľov Klokočiny, Čermáňa a Dielov. 

8. VMČ žiada opraviť obrubník na rohu ulíc Pezinskej a Jurkovičovej /Hollý/. 

9. VMČ opätovne žiada vypíliť brezy na Nitrianskej ulici. 

10. VMČ žiada Ing. Bartoša, aby zabezpečil cestou  PZ SR meranie rýchlosti na 

Hviezdoslavovej ul. po 22,00 hod. v sobotu a nedeľu z dôvodu rýchlej a  hlučnej jazdy 

vozidiel a motoriek  na tejto ulici. 

Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa  9.5. 2017 o 16,00 hod. v Dome Matice 

slovenskej v Nitre.   

 

        RNDr. Marta Rácová, v.r. 

          predsedníčka VMČ č. 4 

Zapísala: 

Helena Miháliková 

sekretárka VMČ č.4 


