
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.  10/2015 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 12.10.2015 

v budove Mestského úradu v Nitre 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií 

3. Zhodnotenie údržby verejnej zelene 

4. Správa o bezpečnostnej situácii a činnosti MsP 

5. Príprava stretnutí s dôchodcami 

6. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

7. Rôzne 

8. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

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

Ajdariová, Mgr. Tekeliová, MUDr. Hasilla,  Ing.arch. Císar, Dr. Frišo, Mgr. Petrášová, Mgr. 

Svitač, E. Vašinová, Mgr. Vereš, ospr. Ing. Buršáková, Ing. Moravčík, nepr. PhDr. 

Valábiková. 

Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ a prizvaní zástupcovia MsS. 

Zástupca MsP sa z vážnych dôvodov ospravedlnil, bod č. 4 bude prerokovaný na ďalšom 

zasadnutí VMČ (prezenčná listina priložená k originálu zápisnice). 

K bodu č. 1 

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

a oboznámila ich s programom rokovania. Bolo dohodnuté, že bod č. 3 bude presunutý pred 

bod č. 2. 

K bodu č. 3 

Zástupcami MsS Nitra Ing. Bórikom a Ing. Gavalovičom bola daná informácia o priebehu 

údržby verejnej zelene. V tomto období je vykonávaná 4. kosba a po nej bude realizované 

hrabanie opadaného lístia.  Zástupcovia MsS zodpovedali na otázky a pripomienky členov 

VMČ, bol daný návrh na zvýšenie počtu kvetinových nádob osadených na stĺpoch verejného 

osvetlenia, na riešenie výrubov stromov jedným dodávateľom, požiadavka na likvidáciu 

buriny v chodníkom zhotovených zo zámkovej dlažby. Ďalej bola daná informácia o realizácii 

akcií financovaných z prostriedkov pridelených VMČ č. 4.Pripomienky VMČ k zimnej 

údržbe boli akceptované. 

K bodu č. 2 

Informáciu z rokovania MZ, MR a komisií  podali RNDr. Rácová a F. Hollý, Ing. Nemky 

a Ing. Dovičovič. 

K bodu č. 5 

Stretnutia so seniormi sa budú konať v dňoch 9.10.2015 na ZŠ Benkova, 10.11.2015 na ZŠ 

Beethovenova a 12.11.2015 na ZŠ Škultétyho, vždy o  16,00 hod. . Pozvaní budú seniori muži 

od r. nar. 1949 a ženy od r. nar. 1951. Úlohy spojené s realizáciou stretnutí zabezpečia 

sekretárky VMČ, roznos pozvánok zabezpečia členovia VMČ. 
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K bodu č. 6 

Prerokovaná bola táto pošta: 

 list primátora mesta zo dňa 25.9.2015 v ktorom upozorňuje, že VMČ nie sú 

právnickými osobami a nie sú oprávnené predávať svoje výrobky (guláš, fazuľovica, 

kapustnica a i. ).  

 žiadosť Anny Slobodovej, bytom Baničova č. 3 k vyhradeniu parkovacieho miesta pre 

ZŤP na ulici Baničova – opakovaná žiadosť – miesto už je vyhradené v minulosti. 

Hlasovanie 10 prítomných za vyhradenie, 2 sa zdržali. VMČ odporúča vyhradiť 

parkovacie miesto. 

 žiadosť JUDr. Heleny Spišiakovej, bytom Jedlíkova č. 17 k vyhradeniu parkovacieho 

miesta pre ZŤP na ulici Jedlíkova – opakovaná žiadosť, miesto už je vyhradené 

v minulosti.  Hlasovanie 12 prítomných za vyhradenie parkovacieho miesta. VMČ 

odporúča vyhradiť parkovacie miesto. 

 žiadosť opatrovníka Marty Miklúšovej – pre Mariána Miklúša, Škultétyho č. 6 

k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na ulici Škultétyho – opakovaná žiadosť – 

miesto už je vyhradené v minulosti. Hlasovanie 12 prítomných za vyhradenie, 2 sa 

zdržali. VMČ odporúča vyhradiť parkovacie miesto. 

 žiadosť Ing. Emílie Tomanovej, bytom Nedbalova č. 9 na vyhradenie parkovacieho 

miesta pre ZŤP – ide o nové parkovacie miesto. Hlasovanie 7 za, 5 sa zdržali - VMČ 

odporúča vyhradiť parkovacie miesto. 

 žiadosť Milana Trubíniho bytom Škultétyho č. 28, Nitra na vyhradenie parkovacieho 

miesta pre ZŤP – jedná sa o nové parkovacie miesto. Hlasovanie 3 za, 5 proti, 5 sa 

zdržal. VMČ neodporúča vyhradiť parkovacie miesto. Zdôvodnenie – nedostatok 

parkovacích miest.  

 žiadosť Milana Levického, bytom Jedlíkova č. 5, Nitra na vyhradenie parkovacieho 

miesta pre ZŤP – jedná sa o nové parkovacie miesto. VMČ jednohlasne 

rozhodol a odporučil vyhradiť parkovacie miesto.  

 vyjadrenie OKČaŽP k požiadavke VMČ č. 4  

- na oplotenie DI Golianova č. 56 – 60  - detské ihrisko je evidované ako „malé 

detské ihrisko“.  Ihriská uvedeného charakteru sa neodporúča oplocovať.  

- piktogramy so zákazom vstupu so psom pri DI Golianova č. 56 – 60 boli 

nastriekané dňa 10.9.2015.  

 požiadavka OKČ a ŽP na doplňujúce návrhy k dodatku VZN č. 15/2007 o dodržiavaní 

verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov.  V návrhu sú uvedené tieto 

ulice so zákazom pitia alkoholu : Akademická, Dlhá, Fatranská, Kremnická, Ľudovíta 

Okánika, Nábrežie mládeže, Topoľová, Tr. A. Hlinku, Výstavná, Slančíkovej, 

Jurkovičova, Mikovíniho, Škultétyho, Petzwalova, Benkova, Novomeského, Alexyho, 

Čajkovského, Bellova, Beethovenova, Bazovského. Ďalej je v návrhu upravený zákaz 

pitia alkoholu na detských ihriskách a v ich samotnom bezprostrednom okolí 

v pondelok až nedeľu v čase od 9,00 hod. do 8,00 hod.  

VMČ predkladá tento doplňujúci návrh: zákaz pitia alkoholu rozšíriť na celé územie 

mesta s výnimkou dohodnutej ulice a v rozsahu hodín 23 hod. a 55 min. Ďalej VMČ 

odporúča vo VZN uviesť akcie, kde o zrušení zákazu môže rozhodovať primátor 

mesta. Za tento návrh hlasovalo 11 prítomných.  

 posúdenie možnosti zriadenia priechodu pre chodcov na Nedbalovej ul. – odpoveď 

ref. dopravy a CH zo dňa 8.9.2015, zároveň list odboru investičnej výstavby a rozvoja 

o  zaradení  akcie –  posunutie  výbočiska  zastávky  MAD  pri   Gymnáziu  Golianova  

 



- 3 - 

 

súčasne so zriadením prechodu pre chodcov a prechodu pre chodcov na Nedbalovej do 

návrhu rozpočtu na rok 2016.  

 rozmiestnenie VOK-ov  – rozpis bol doplnený o ul. Šúdolská.  

 Odbor investičnej výstavby a rozvoja – výzva na predkladanie návrhov do rozpočtu 

mesta:  

            Do návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 boli VMČ č. 4  navrhnuté tieto akcie: 

1. Kanalizácia Šúdolská – I. etapa 

2. Križovatka Dolnočermánska – Škultétyho – PD a realizácia 

3. Oprava chodníkov Hviezdoslavova 

4. Úprava nástupnej plochy pre Poštou č. 11 na Jurkovičovej ul. 

5. Rekonštrukcia chodníka od Škultétyho č. 4 po Dolnočermánsku 

6. Realizácia prechodu pre chodcov na Golianovej a Nedbalovej ul. spolu 

s posunom výbočísk MHD 

7. Realizácia zvukovej signalizácie na križovatke pri Poliklinike na Klokočine 

(klopačky) 

8. Rekonštrukcia priestorov MŠ Alexyho (t.č. priestory prenajaté fitnescentru)  

9. Realizácia psieho výbehu na Škultétyho č. 32 – 42 

10. Rozšírenie kapacity amfiteátra v priestoroch Klokočinského jarmoku  

11. Vybudovanie „Vianočného mestečka“ na Klokočine v priestoroch 

Klokočinského jarmoku  

12. Vybudovať zábradlie na schodisku Baničova smer  Novomeského 

13. Realizácia kamerových systémov na Klokočine 

14. Revitalizácia parku Pod Borinou 

15. Debarierizácia  na ul. Baničova 

16. Vybudovanie chodníka na Popradskej ul. v dĺžke 37 m  

Ďalšie návrhy treba adresovať RNDr. Rácovej v termíne do 23.10.2015.  

 

 odpoveď ÚHA - požiadavka na revitalizáciu Parku pod Borinou bola odstúpená 

OIVaR, 

 odpoveď MsS pripomienky – realizácia priechodov pre chodcov pri školách a MŠ 

a úprava dopravného značenia na Popradskej ul.  – bude realizované po ukončení 

verejného obstarávania na dodávateľa dopravného značenia, vydutý chodník na 

Borodáčovej- MsS žiadajú lokalizovať miesto, strihanie kríkov a orezávanie stromov 

bolo plánované v 40. a 41 týždni, oprava detských ihrísk – čiastočne realizované, 

ostatné evidované, odstránenie pieskoviska na Baničovej 3 – bolo realizované.  

 odpoveď MsP ohľadne navýšenia počtu príslušníkov MsP a zvýšenie nočných 

hliadok– v súčasnosti nemožno realizovať z personálnych a fnančných dôvodov. 

 doplňujúca informácia k Projektu obnovy verejného osvetlenia v Nitre.  

 

K bodu č. 7 – Rôzne 

- Mgr. Tekeliová navrhla zvolať verejné stretnutie s občanmi Klokočiny. Väčšina 

členov sa zhodla na forme pripraviť verejné zasadnutie VMČ a občanov pozvať 

prostredníctvom ECHA. 
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K bodu č. 8  Pripomienky a požiadavky 

pre MsS 

1. Zabezpečiť obnovu náteru drevenej konštrukcie v priestoroch Klokočinského 

jarmoku 

2. Zabezpečiť opravu chodníka (jama na chodníku) ul. Partizánska č. 57 odbočka 

na Čajkovského ul.  

3. Zabezpečiť opravu chodníka na Novomeského ul. od č. 75 smer Kaufland – na 

ľavej strane. 

pre OVaR 

1.  Zabezpečiť dokončenie akcie – Chodník Obytný súbor Prameň  

 

 

 

Ďalšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 9.11.2015 po ukončení akcie „Stretnutie 

so seniormi“  na ZŠ Benkova.  

 

 

 

 

 

  RNDr. Marta Rácová,v.r. 

   predsedníčka VMČ č. 4 

 

 

 

 

Zapísala: 

M.Havránková, sekr.VMČ č.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


