
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.  4/2016 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 11.4.2016 

v budove Mestského úradu v Nitre. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

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

3. Správa o bezpečnostnej situácii a činnosti MsP 

4. Príprava Klokočinského jarmoku 

5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

6. Rôzne 

7. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

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

P.Ajdariová, Ing.J. Buršáková, Mgr. D.Tekeliová, MUDr. J. Hasilla, PhD. Ing.arch. J.Císar, 

Dr. J. Frišo, Mgr. K. Petrášová, Mgr.Ľ.Svitač,  ospr.  PhDr. M. Valábiková, M. Vašinová, Ing. 

M. Nemky, Mgr. S. Vereš. 

Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ a p. Konečný – zástupca MsP. Prezenčná 

listina je priložená k originálu zápisnice.  

K bodu č. 1 

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

prítomných a oboznámila ich s programom rokovania. Bod programu č. 3 bol predradený pred 

bod č. 2. 

K bodu č. 3 

Správu o bezpečnostnej situácii a činnosti MsP predložil príslušník MsP Nitra p. Konečný. 

Podrobne informoval o činnosti MsP na území mestskej časti Klokočina, ale aj v rámci 

ostatných mestských častí. Na území Klokočiny je t.č. evidovaných 28 vrakov motorových 

vozidiel. Členmi VMČ boli vznesené tieto požiadavky: 

- požiadavky na zvýšené kontroly v autobusoch MHD, 

- kontroly parkovania taxislužieb pri železničnej stanici Nitra – taxikári blokujú 

jazdu autobusov pri autobusovej zastávke a nákladných vozidiel do areálu 

železníc,  

- zvýšené kontroly zamerané na pitie na verejných priestranstvách (napr. stánky na 

Škultétyho ul, na Bazovského ul.), 

- zvýšené kontroly schodiska pri Sandokanovi – je využívané ako skejtbordová, 

trialová dráha a jazdia po ňom aj motocykle,  

- požiadavka na kontrolu parkovania vozidiel v areáli ZŠ Beethovenova pri bráne 

slúžiacej na zásobovanie,  

- požiadavka, aby pri odchyte psov boli používané obojky a vodítka,  

- požiadavka na kontroly parkovania vozidiel na Žilinskej ul. – vozidlá parkujú na 

chodníkoch.  

K bodu č. 2 

K bodu informovala RNDr. Rácová a  p. Hollý 
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K bodu č. 4 

Prediskutovaný bolo rámcové ideové a technicko-organizačné zameranie 15.  ročníka 

Klokočinského jarmoku, ktorý sa  bude konať v dňoch 26.- 28.8.2016. Členmi VMČ boli 

dané tieto návrhy: 

Ing.arch Císar – slávnostné a veľkolepé zahájenie jarmoku sprievodom s výraznou hudobnou 

a rytmickou kulisou (napr. bubnová  hudobná produkcia), ktorý by vzbudil záujem,  zvýšil 

účasť a pozval na akciu,  zlepšiť propagáciu a výzdobu priestoru konania jarmoku (girlandy, 

zástavy, svetelné efekty),  

Mgr. Tekeliová navrhla ukončiť jarmok ohňostrojom a zlepšiť priestor pre VMČ 

a účinkujúcich, ďalej členovia požadovali úpravu priestoru amfiteátra, najmä vypíliť strom – 

olivu, zatieniť priestor kreslenia na asfalt a zistiť možnosť vyznačenia trvalých čiar na 

komunikácii. Členovia navrhli, aby nosným programom prvého dňa boli folklórne vystúpenia, 

prípadne aj so sprievodom. Tradičné varenie fazuľovice a gulášu bude zachované. 

Prerokované boli aj niektoré návrhy na účinkujúcich.  

Ďalšie požiadavky : zvýšiť počet smetných nádob a vhodnejšie umiestniť WC. 

Pre prípravu jarmoku boli menované tieto pracovné skupiny:  

Pracovná skupina pre prípravu programu: RNDr. Rácová, Mgr. Tekeliová, Ing. 

Buršáková,Ing.arch.Císar  

pracovná skupina pre technicko-organizačné zabezpečenie a výber externých dodávateľov 

(stánky, kolotoče): F.Hollý, Mgr. Ajdariová, MUDr. Hasilla, Dr. Frišo, Mgr. Svitač. 

K bodu č. 5 

VMČ č. 4 bola doručená  na prerokovanie táto  pošta: 

1.Žiadosť o inštaláciu kamerového systému na Dunajskej ul. – o inštaláciu kamerového 

systému žiadajú obyvatelia Dunajskej, Považskej a Partizánskej ul. – požiadavka bude 

odstúpená na vyjadrenie MsP, 

2.Vyjadrenie k žiadostiam o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP, fyzické a právnické 

osoby 

-Jozef Látečka, Novomeského č. 1 – ZŤP – VMČ nemá výhrady k vyhradeniu parkovacieho 

miesta, 

-Firma NISAT – vyhradenie parkovacieho miesta pre právnickú osobu na zásobovanie 

na ul. Mikovíniho č. 8 – VMČ neodporúča vyhradenie parkovacieho miesta 
-Wanda Bullová, Škultétyho č. 34 – ZŤP – VMČ nemá výhrady k vyhradeniu parkovacieho 

miesta, miesto  

- Štefan Schowanetz, Nedbalova č. 7 – vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu – 

VMČ neodporúča vyhradiť parkovacie miesto,  

-Milan Trubíni, Škultétyho č. 28 – ZŤP – VMČ nemá výhrady k vyhradeniu parkovacieho 

miesta,  

- Monika Kóšová, Petzwalova č. 15 – ZŤP – VMČ nemá výhrady k vyhradeniu parkovacieho 

miesta,  

-Július Hladký, Škultétyho č. 40, ZŤP – VMČ nemá výhrady k vyhradeniu parkovacieho 

miesta,  

-Zsolt Szórád, Jurkovičova č. 1 – ŽŤP – VMČ nemá výhrady k vyhradeniu parkovacieho 

miesta,  

-Mgr. Iveta Kozmonová, Jurkovičova 19, ZŤP – miesto vyhradené už v minulosti, VMČ 

nemá výhrady k vyhradeniu parkovacieho miesta,  
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3.Odpoveď ÚHA – ref. dopravy a MK – ohľadne osadenie zábran pre bezpečný prechod 

chodcov na MK Škultétyho.  – očakáva sa vyjadrenie Krajského dopravného inšpektorátu 

4.Odpoveď ÚHA – ref. dopravy a MK – k parkovaniu dodávkových a firemných vozidiel – 

pripravuje sa koncepcia parkovania, 

- k zjednosmerneniu MK pri ZŠ Benkova – ref. dopravy túto úpravu neodporúča, 

- značka STOP na križovatke ul. Pražská – Jurkovičova – použitie tejto značky nie je v súlade 

so zákonom o cestnej premávke, pre zvýraznenie terajšej dopravnej značky bude táto 

umiestnená v reflexnom ráme – už je zrealizované.  

5. Pošta z odboru majetku - Žiadosť Ing. Adriána Šablického konateľa firmy A B TRUST  

Topoľčany o prenájom nebytových priestorov – podchod pod Hviezdoslavovou tr. – účel 

využitia – ŠPORT PUB  -footbiliard, biliard, pingpong – s nefajčiarskymi priestormi  - VMČ 

neodporúča schváliť tento prenájom (hlasovanie 10 proti prenájmu, 1 za zdržal) 

 – Vyjadrenie k žiadosti Kolkárskeho klubu Slávia Nitra o prenájom nebytových priestorov – 

podchod na Klokočine spojené s rekonštrukciou priestorov a vybudovaním kolkárskych dráh 

z finančných prostriedkov mesta (cca hodnota diela 1 mil. €)  – VMČ neodporúča schváliť 

tento prenájom (hlasovanie 1 za prenájom, 6 proti, 4 sa zdržali), 

6.Ing. Igor Drotár Jedlíkova č. 21 – zástupca vlastníkov – Žiadosť o pomoc pri riešení 

problémov na ul. Jedlíkova 

a) zákaz parkovania dodávok na chodníkoch – o zvýšenú kontrolu bude požiadaná 

MsP a parkovanie dodávok v obytnom súbore Klokočina bude riešiť pripravovaná 

koncepcia parkovania,  

b) oprava prepojovacej komunikácie medzi Kmeťovou a Petzwalovou – nerovnosti 

na vozovke bude odstúpené odboru KČaŽP a zároveň OIVaR na zaradenie do 

plánu obnovy MK,   

c)  osvetlenie parkoviska za prevádzkou DILEMA (krádeže vozidiel, neporiadok, 

poškodzovanie automobilov – VMČ požiada o vyjadrenie ref. dopravy, či plocha 

je parkoviskom, či ju možno využívať ako parkovisko, ak áno požiadavka na 

vybudovanie osvetlenia bude odstúpená OKĆaŽP,  

7.Odbor majetku odpovedal na požiadavku ohľadne bezbariérového prístupu na Poštu 

(Matica) – odporúča obrátiť sa na Službyt, ktorý vykonáva výkon správy – VMČ bude 

rokovať s riaditeľkou MS a zároveň požiadavka bude odstúpená Službytu Nitra, s.r.o.  

8.Osadenie lavičiek  na Čajkovského 26 – žiadateľka bola odborom KČaŽP požiadaná 

o zaslanie súhlasného vyjadrenia obyvateľov  k osadeniu lavičiek pred vchod na Čajkovského 

č. 26.  

 

K bodu č. 4 – Rôzne 

- informácia o akcii a organizačno- technickom zabezpečení akcie „Stavanie mája“ dňa 

30.4.2016 o 10,00 hod. v priestore „Klokočinského jarmoku“ na Mikovíniho ul. 

- organizácia brigády – Jarné čistenie Boriny – brigáda sa bude konať dňa 23.4.2016. 

Stretnutie o 8,30 – 9,00 hod. pri Poliklinike na Klokočine. 

- návrh na organizovanie stretnutí seniorov v priestoroch Domu Matice slovenskej 

(posedenia pri čaji). zabezpečenie akcií bude prerokované na stretnutí s riaditeľkou 

MS, kde zároveň bude prerokované aj vybudovanie bezbariérového vstupu do 

priestorov domu MS ako aj Slovenskej pošty. Táto požiadavka bude odstúpená aj 

Službytu s.r.o. Nitra. Stretnutia sa zúčastní RNDr. Rácová, Mgr. Ajdariová, príp. 

podľa záujmu aj ďalší členovia VMČ.  

- zaradiť do investičných akcií Opravu chodníka na Jurkovičovej č. 16 – 22, 

- zabezpečiť odchyt holubov na Klokočine, 
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- VMČ požaduje od prednostu MsÚ vyjadrenie k oprave chodníkov na Hviezdoslavovej 

tr. pri zastávkach MHD  -  kto zadal realizáciu prác, kto je realizátorom prác, aké je 

finančné krytie týchto prác a kedy bude oprava ukončená,  

- členovia VMČ boli oboznámení s prehľadom investičných akcií – presun z minulého 

roka, investičnými akciami na rok 2016, rozpočtovým opatrením mesta, nezaradenými 

akciami.   

- úprava priestorov Kultúrno-spoločenského centra na Jurkovičovej ul. -  VMČ trvá na 

realizácii.  

 

K bodu č. 5  Pripomienky a požiadavky 

pre prednostu MsÚ 

1.VMČ požaduje zaslanie informácie kto zadal realizáciu prác – oprava chodníkov na 

Hviezdoslavovej tr. pri autobusových zastávkach, kto je realizátorom prác, aké je finančné 

krytie týchto prác a kedy bude oprava ukončená.  

2.Zabezpečiť vypratanie podchodu pod križovatkou Hviezdoslavova, Dolnočermánska po 

predchádzajúcom nájomníkovi.  

pre OKČ a ŽP 

1.Zabezpečiť odchyt holubov na Klokočine.  

2. VMČ vyslovuje nespokojnosť s kvalitou výkonu aktivačných pracovníkov a požaduje 

vyčistiť priestory pri Sandokanovi 

3. Zabezpečiť, aby Arriva Nitra realizovala opravu oplotenia pri ZŠ Beethovenova (ohrada 

poškodená - zvalená autobusmi) a upozornenie vodičov, aby neodhadzovali komunálny odpad 

a ohorky cigariet za ohradu do areálu školy.  

4.Zabezpečiť vyznačenie parkovacích čiar na parkoviskách na celom území Klokočiny 

a oznámiť, kedy bude vyznačenie realizované. 

5.Zabezpečiť vypílenie olivy v priestore Klokočinského jarmoku a vykonať úpravu terénu od 

tribúny napravo.  

pre Službyt Nitra, s.r.o. 

l.Zabezpečiť vybudovanie bezbariérového vstupu do priestorov Pošty na Dolnočermánskej ul. 

pre  MsP 

1.VMČ č. 4 žiada o zaslanie stanoviska k možnosti  inštalácie kamerového systému na 

Dunajskej ul. – o inštaláciu kamerového systému žiadajú obyvatelia Dunajskej, Považskej 

a Partizánskej ul.  

2. Podľa diskusie k prerokovaniu bezpečnostnej situácie odstupujeme MsP tieto pripomienky: 

- požiadavky na zvýšené kontroly v autobusoch MHD, 

- kontroly parkovania taxislužieb pri železničnej stanici Nitra – taxikári blokujú 

jazdu autobusov pri autobusovej zastávke a nákladných vozidiel do areálu 

železníc,  

- zvýšené kontroly zamerané na pitie na verejných priestranstvách (napr. stánky na 

Škultétyho ul, na Bazovského ul.), 

- zvýšené kontroly schodiska pri Sandokanovi – je využívané ako skejtbordová, 

trialová dráha a jazdia po ňom aj motocykle,  

- požiadavka na kontrolu parkovania vozidiel v areáli ZŠ Beethovenova pri bráne 

slúžiacej na zásobovanie,  

- požiadavka, aby pri odchyte psov boli používané obojky a vodítka,  

- požiadavka na kontroly parkovania vozidiel na Žilinskej ul. – vozidlá parkujú na 

chodníkoch. 

- zvýšiť kontrolu parkovania dodávkových vozidiel na chodníkoch. 
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pre ref. dopravy a MK  

1.VMČ žiada o osadenie dopravných značiek (vodorovné aj zvislé dopravné značenie ) na 

novovybudovanom schodisku pri Sandokanovi. Schodište je využívané ako trialová, 

skejtbordová dráha a dokonca po ňom jazdia motocykle.  

2. Zabezpečiť osadenie (výmenu) spomaľovacieho prahu na Škultétyho ul. pri ZŠ 

a zabezpečiť meranie rýchlosti v tomto úseku.  

3. Zabezpečiť zákaz vjazdu motorových vozidiel až pred vstup do objektu MS a Slovenskej 

pošty na Dolnočermánskej ul. (vozidlá parkujú tesne pri vstupe - pri schodoch).  

4. VMČ žiada preveriť a zrušiť parkovacie miesto pre ZŤP na Škultétyho č. 32-42. Na 

vyhradenom parkovacom mieste parkuje vozidlo s inou ŠPZ ako je ŠPZ  na dodatkovej 

tabuľke.  

5. VMČ žiada o vyjadrenie, či plocha pri kotolni ul. Jedlíkova za zariadením DILEMA), je 

parkoviskom, ak nie je, či môže byť táto plocha parkoviskom a za akých podmienok.   

 

pre OIVaR: 

1.Zaradiť do plánu investičných akcií súvislú opravu chodníka na Jurkovičovej č. 16 – 22 

 

Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 9.5.2016 o 16,00 hod. v priestoroch 

Mestského úradu v Nitre  

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu bolo zasadnutie ukončené.  

 

 

 

 

 

         RNDr. Marta Rácová, v.r. 

            predsedníčka VMČ č. 4 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: 

M.Havránková 

sekr.VMČ č.4 

 

 

 

 

 


