
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.  2/2016 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 11.2.2016 

v budove Domu Matice slovenskej na Dolnočermánskej ul. v Nitre. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Príprava verejného stretnutia s občanmi 

3. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

4. Rôzne 

5. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

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

Mgr. Tekeliová, Ing.arch. Císar, Dr. Frišo, Mgr. Petrášová, Mgr. Vereš, ospr. RNDr. Rácová, 

Ing. Nemky, MUDr. Hasilla,  E. Vašinová, Mgr. Svitač, nepr. PhDr. Valábiková, Ing. 

Moravčík. 

Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ. Prezenčná listina je priložená k originálu 

zápisnice.  

K bodu č. 1 

Zasadanie otvoril a viedol podpredseda VMČ č. 4 F. Hollý. Privítal prítomných a oboznámil 

ich s programom rokovania. Program rokovania bol oproti pôvodne schválenému programu 

rokovania upravený vzhľadom ku konaniu verejného stretnutia s občanmi po zasadnutí VMČ. 

K bodu č. 2 

Dohodnuté bolo organizačno-technické zabezpečenie verejného stretnutia s občanmi, ako aj 

úlohy jednotlivých členov VMČ.  

K bodu č. 3 

Prerokovaná bola táto pošta: 

 žiadosť o vyjadrenie k zámene, prípadne odpredaju pozemku v kat. úz. Nitra „C“ KN 

parc.č. 745/47 o výmere 70 m2 za pozemok vo vlastníctve mesta Nitry „C“ KN parc.č. 

197 o výmere 104 m2.  

Stanovisko VMČ: VMČ nemá námietky voči zámene pozemku s podmienkou, že aj 

ostatní vlastníci nehnuteľnosti na ul. Šúdolská  ponúknu pozemky, aby mohlo prísť 

k sceleniu pozemkov pre potreby rozšírenia Šúdolskej ul., 

 vyjadrenie Nitrianskej teplárenskej spoločnosti a Zsl. teplárenskej spoločnosti k 

„skalenej, zafarbenej“ vode.  Obe spoločnosti sa vyjadrili, že vykonávajú všetky 

opatrenia na zabezpečenie kvality. V prípade problémov s kvalitou dodávanej pitnej 

vody je možné okamžite kontaktovať poruchový dispečing Západoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti na tel. číslach 037/694 9336, 0904259687, aby mohla byť 

v čo najkratšom čase zjednaná náprava.  Vnútorné rozvody teplej a studenej vody 

v bytových domoch však Zsl. vodárenská spoločnosť nespravuje. K skaleniu vody vo 

vodovodnom potrubí môže dôjsť pri zmene tlaku v rozvodoch, 

 Výbor mestskej časti č. 4 na svojom zasadnutí konanom dňa 11.2.2016 zobral na 

vedomie písomné vzdanie sa členstva vo VMČ zo dňa 18.1.2016, ktoré doručil člen 

VMČ Ing. Tomáš Moravčík. 
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Uznesenie VMČ:  Výbor mestskej časti č. 4 zobral na vedomie vzdanie sa členstva vo 

VMČ č. 4 Ing. Tomáša Moravčíka a v súlade s článkom Zásad  pre zriaďovanie 

a činnosť výborov  mestských častiach čl. 4  ods. 9 členstvo vo VMČ č. 4 Ing. 

Tomášovi Moravčíkovi zaniká dňom 11.2.2016. 

 VMČ zobral na vedomie list ref. dopravy a miestnych komunikácii zo dňa 26.1.2016 

k umiestneniu dopravného značenia na parkovisko  pri bytovom dome na Čajkovského 

č. 40, prístupné z MK Hviezdoslavova,  

 vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP: 

Oľga Bučeková – vyhradenie parkovacieho miesta na Benkovej ul. – VMČ vyhradenie 

parkovacieho miesta odporúča,  

Ing. Pavol Lehoťák – vyhradenie parkovacieho  miesta na Škultétyho ul. – VMČ 

vyhradenie   parkovacieho miesta odporúča,  

Zuzana Juríková – parkovacie miesto na Škultétyho ul. – VMČ neodporúča opakované 

vyhradenie parkovacieho miesta,  

Eva Menyhartová – parkovacie miesto na Novomeského ul. - VMČ vyhradenie 

parkovacieho miesta odporúča,  

 požiadavka obyvateľov bytového domu na Jurkovičovej č. 23 o znovuobnovenie 

parkovacích miest vodorovným dopravným značením – požiadavka bude odstúpená 

MsS, 

 odpoveď na pripomienky VMČ – zabezpečenie vybudovania verejného osvetlenia 

medzi hokejovou halou a mestskou halou – požiadavka bola odstúpená na odbor 

investičnej výstavby a rozvoja, 

 odpoveď na pripomienku VMČ – osadenie malej odpadovej nádoby na Edisonovej ul. 

– na Edisonovu ul. nebude malá odpadová nádoba umiestnená  z dôvodu, že malé 

odpadové nádoby nie sú umiestňované v lokalitách  zástavby rodinných domov. Malá 

odpadová nádoba je umiestnená na zastávke MHD (pri križovatke Kmeťova – 

Edisonova), 

 požiadavky na vytvorenie platených parkovísk na Partizánskej ul., umiestnenie 

bezpečnostnej kamery na bytovom dome, opravu prepadnutého chodníka pred 

bytovým domom na Partizánskej č. 64 a výmenu terajšieho typu odpadových 

kontajnerov za polopodzemné kontajnery, alebo presun terajších kontajnerov na 

triedený odpad, ktoré sú umiestnené na zeleni, k umiestneniu kamery bude vyžiadané 

vyjadrenie od MsS, oprava prepadnutého chodníka – odstúpenie MsS, odpadové 

nádoby – bude odstúpené NKS,   

 Štefan Práznovský  požiadal o povolenie užívania verejného priestranstva na 

Hviezdoslavovej ul. VMČ zobral žiadosti na vedomie, avšak opakovane konštatoval, 

že VMČ nie je oprávnený dávať takého povolenia, vzhľadom k tomu že plocha nie je 

vo vlastníctve mesta,  

K bodu č. 4 – Rôzne 

- Mgr. Vereš – pripomienka k spätnej úprave terénu pri chodníkoch. Pri rozkopávkach, 

alebo úpravách v zeleni nie je odprataná nadbytočná zemina, ktorá je potom 

splavovaná na chodníky, tieto sú zanášané bahnom, zarastajú a voda z chodníkov 

nemá kde odtekať, nakoľko okolitý terén je vyššie položený ako chodník – požiadavka  

bude odstúpená MsS,  

- Dr. Frišo požiadavka na okamžitú opravu výtlku na Žilinskej ul. pred domami č. 24 – 

26. Výtlk je v strede vozovky  v jazdnom pruhu a je hlboký cca 30 cm.  
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- Ing. Buršáková – urgencia  doplnenia  VO  (1 stĺp  VO) na Bizetovej č. 14.  

 

K bodu č. 5  Pripomienky a požiadavky 

pre MsS 

1. Zabezpečiť opravu výtlku na Žilinskej ul. pred domom č. 24 – 26. Výtlk sa nachádza 

v jazdnom pruhu a je hlboký cca 30 cm. 

2. Zabezpečiť opravu prepadnutého chodníka pred bytovým domom Partizánska č. 64 

3. Zabezpečovať spätnú úpravu 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. 

4. Zrealizovať vyznačenie parkovacích čiar pred bytovým domom Jurkovičova č. 23 

pre  MsP 

1. VMČ žiada o zaslanie stanoviska k možnosti osadenia bezpečnostných kamier na dvoch 

malých parkoviskách na Partizánskej č. 64/66 a Partizánskej č. 91/93. Občania požiadali 

o umiestnenie bezpečnostných kamier s tým, že by kamery obstarali na vlastné náklady.  

            pre ref. dopravy a MK  

1.VMČ žiada o zaslanie stanoviska k možnosti vytvorenia spoplatneného parkoviska na 

Partizánskej č. 64/66 a Partizánskej č. 91/93  (na parkovacie karty). 

pre Nitrianske komunálne služby 

                        1.VMČ požaduje posúdiť umiestnenie – premiestnenie odpadových nádob na separovaný zber  

                           pred bytovým domom na Partizánskej ul.č. 64.- nádoby sú umiestnené  v zeleni.  

                        2.VMČ   odporúča   na   základe   požiadavky   občanov   zaradiť   do plánu výmenu terajších     

                            kontajnerov na Partizánskej ul.č. 64 za polopodzemné kontajnery.  

 

 

  Ďalšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 14.3.2016 o 15,30 hod. na MsÚ v Nitre.  

 

 

 

 

 

         František Hollý,v.r. 

   podpredseda VMČ č. 4 

 

 

 

 

 

Zapísala: 

M.Havránková 

sekr.VMČ č.4 

 

 

 


