
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.  1/2016 

 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa   11. 1.  2016 

v budove Mestského úradu  v Nitre  s týmto programom: 

 
1. Otvorenie 

2. Vystúpenie obyvateľky, ktorá požiadala o účasť na rokovaní VMČ 

3.   Informácie z rokovania MZ, MR a komisií 

4.   Príprava verejného stretnutia s občanmi   

5.   Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

      6.   Rôzne 

 7.   Požiadavky a pripomienky VMČ    

      

       Zasadnutia  sa zúčastnilo 12 členov VMČ:  RNDr. Rácová, Ing.Dovičovič, F. Hollý, Mgr. 

Ajdariová, Ing. Buršáková,  PhD., Mgr. Tekeliová, Ing.arch. Císar, Dr. Frišo, Mgr. Svitač, 

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

Petrášová. Zasadnutia sa ďalej zúčastnili p. Hroncová – obyvateľka Klokočiny 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/ 

Pani Hroncová požiadala o účasť na rokovaní a poukázala na problém schodiska vedúceho od 

Pošty 11 Jurkovičova ul. na Hviezdoslavovu ul. Tieto schody sú nevyhovujúce, boli viac krát 

opravované, nespĺňajú normy, ťažko sa po nich chodí a zábradlie je zhrdzavené. Požiadala  

zabezpečiť opravu chodníkov na Klokočine, nakoľko  sa tu  stáva veľa úrazov. VMČ zaradí 

požiadavky  do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2016. 

 

K bodu 3/ 

Informáciu z rokovania MR a MZ podali   poslanci RNDr. Rácová  a  Hollý. 

 

K bodu 4/ 

Verejné stretnutie občanov s VMČ a zástupcami mesta Nitry sa bude konať dňa 

11.2.2016 o 17,00 hod. vo veľkej sále Domu Matice slovenskej na Dolnočermánskej ul. 

Budú pozvaní: primátor, viceprimátor, riaditeľ Mestských služieb Nitra, riaditeľ Službytu 

Nitra, veliteľ okrsku MsP Klokočina, prednosta MsÚ. Pozvánky do ECHA treba dať v dvoch 

termínoch pred konaním akcie (28.1. a 4.2.2016)  a do tabúľ VMČ. Verejné stretnutia 

občanov sa budú konať 2x ročne, druhý termín bude v septembri 2016. 

 

K bodu 5/ 

1. MsÚ, odbor investičnej výstavby a rozvoja  - odpoveď na posúdenie poškodenia 

chodníka na Petzwalovej ul. č. 2-36 až po vchod č. 44  je cca  30 porúch, jedná sa 

prevažne o priečne praskliny.  



VMČ žiada Mestské služby Nitra o lokálne opravy chodníka na Petzwalovej ul. 

v zmysle obhliadky odboru investičnej výstavby a rozvoja MsÚ Nitra. 

2. MsÚ, odbor komun. činností a životného prostredia  - odpoveď na pripomienku – 

obnova detského ihriska Petzwalova 44 – bude zabezpečená oprava hracích prvkov, 

žiadosť bola odstúpená na Mestské služby Nitra. 

3. Mestské služby Nitra – odpovede na pripomienky:  

- Vstupné priestory do Podchodu na Klokočine budú upravené a zabezpečené proti 

vniknutiu, 

- Neporiadok po dopravnej nehode na rohu ulíc Hviezdoslavova a Mikovíniho bol 

odstránený 

- Čistenie miestnych komunikácií –  zabezpečujú a nie sú si vedomí, že by zametali 

čisté ulice 

- Oprava MK Jarabinova – k realizácii odstránenia nedostatkov pristúpili v 48. 

týždni, MK nemá spevnený asfaltový povrch, ale povrch tvorí asfaltová drva.  

- Oprava 2 lavičiek v blízkosti pohostinstva Maurus  smerom k detskému ihrisku – 

k realizácii pristúpia v čo najkratšom možnom termíne. 

- Požiadavka p. Vasilka – zlý stav detského  ihriska na Mikovíniho ul., nedostatky 

boli odstránené. 

4. Na VMČ zaslaný list na vedomie od p. Ladislava  Križana  ohľadne výstavby stojiska 

polopodzemných kontajnerov na Mikovíniho 10,12,14, list je adresovaný na 

Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nitra.      

5. Požiadavka od pána Križana, zástupcu bytového domu 10,12,14 – pred bytovým 

domom Mikovíního 10,12,14 je prepadnutá cesta pred kanálovým príklopom, šíri sa 

neznesiteľný zápach, cesta sa prepadá. 

VMČ prerokoval požiadavku a požiada Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. 

Nitra, aby problém riešili. 

6. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – predložená žiadosť Mgr. 

Štefanovičovej k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP maloletých Pavla Brindzu 

a Emu Brindzovú, bytom Nitra, Baničova 1. VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho 

miesta v zmysle žiadosti na uvedenej ulici. 

7. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – predložená žiadosť Anny Kmeťovej, 

bytom Beethovenova 14  k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej 

ulici.  VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

8. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – predložená žiadosť Dariny 

Ternényovej, bytom Baničova 10  k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na 

uvedenej ulici.  VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

9. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – predložená žiadosť Márie 

Dočkalovej, bytom Baničova 8   k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na 

uvedenej ulici.  VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

10.    MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – predložená žiadosť Martina 

Felšociho, bytom Novomeského 75  k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na 

uvedenej ulici.  VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

11.    MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – predložená žiadosť Rudolfa 

Hochmana, bytom Novomeského 43  k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na 

uvedenej ulici.  VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

12.    MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – predložená žiadosť Vladimíra 

Stana, bytom Petzwalova 30  k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej 

ulici.  VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 



13.    MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – predložená žiadosť Ivety 

Benceovej, bytom Petzwalova 46  k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na 

uvedenej ulici.  VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

14.    MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – predložená žiadosť Jozefa Burdu, 

bytom Baničova 1  k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici.  

VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

 

K bodu 6/ 

- Predsedníčka zhodnotila akciu „Vianoce na Klokočine“, ktorá sa uskutočnila 

18.12. a 19.12 2015 v priestoroch Klokočinského jarmoku. 

- Zasadnutie VMČ v I. polroku bude nasledovné: 11.2.,14.3.,11.4.,9.5.  a 13.6.2016.  

- V najbližšom období chce VMČ  organizovať na Klokočine  „Zabíjačku“  a 

„Stavanie mája“ . 

- VMČ zašle list NTS, a.s.  a Zsl. vodárenskej spoločnosti, a.s.  Nitra ohľadne 

nespokojnosti obyvateľov s vodou, ktorá im tečie v domácnostiach, voda je 

skalená  a zafarbená, VMČ žiada preveriť znečistenie vody. 

- Do návrhu rozpočtu boli doplnené  akcie: 

A/ vypracovať PD parkoviska na Mikovíniho 10,12,14 a realizácia 

B/ Vybudovanie parkoviska Bizetova 25-35 (PD vypracovaná) 

C/ Vybudovanie parkoviska Mikovíniho 2-4 (prepracovanie PD) 

D/ Oprava chodníka na Beethovenovej 14  

E/ Rekonštrukcia schodiska pri Pošte č. 11 na Jurkovičovej ul. smerom na 

Hviezdoslavovu 

 

K bodu 7/ 

Pripomienky a požiadavky VMČ: 

1. Pre MsÚ, právny referát + Mestské služby Nitra  – VMČ žiada doriešiť problém 

vypratania prevádzky Podchodu na Hviezdoslavovej ul., nakoľko  si tam bývalý 

nájomca – podnikateľ nechal svoje vlastné veci. 

2. Pre Mestské služby Nitra:  

-  VMČ žiada preriediť a opíliť stromy, kríky v parčíku medzi ZŠ Benkova 

a obytným domom  Benkova 8,10 (info p. Vašinová) 

- VMČ žiada dobudovať chodník,  medzi ZŠ Benkova a Benkova 10 (info p. 

Vašinová) 

- VMČ žiada opraviť  na chodníku od ZŠ Benkova smerom k pošte  jamu – 

preliačinu, hrozia tu úrazy. 

- VMČ žiada opraviť prevalený chodník na Partizánskej 57 

3. Pre MsÚ, OKČ: 

- VMČ vyslovuje nespokojnosť s vianočnou výzdobou na Klokočine.  

4. Pre MsÚ, ref. dopravy a CH: 

- VMČ žiada preveriť možnosť osadenia stĺpikov (zábran) na Škultétyho 5  nakoľko 

sa nedá prejsť vozíčkarom ani matkám s kočíkmi.  

 

            Ďalšie zasadnutie VMČ bude dňa 11.2.2016 o 16,00 hod.  v Dome Matice slovenskej. 

   

 

                                                                         RNDr. Marta Rácová,v.r. 

                                            predsedníčka VMČ č. 4  

 Zapísala:                                            
            Helena Miháliková, sekr. VMČ 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


