
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 
 

                                                    Z á p i s n i c a    č.  9/2016 
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 12.9.2016 
v Dome Matice slovenskej s týmto programom: 

 
1. Otvorenie 

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

3. Vyhodnotenie akcie „Klokočinský jarmok“ 

4. Príprava rozpočtu mesta na rok 2017, návrh investičných akcií za mestskú časť 
Klokočina 

5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 
6. Rôzne 
7. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 
Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnili: RNDr.  Rácová, ,   Mgr. Ajdariová, Ing. Buršáková, 

Mgr. Tekeliová, Ing.arch. Císar, Mgr. Petrášová, Mgr. Svitač,  Mgr.  Vereš,     MUDr.  
Hasilla, Hollý, Dr. J. Frišo, ospravedlnení: Ing. Nemky, PhDr. Valábiková, Ing. 
Dovičovič, Vašinová. 

Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ a časti zasadnutia Mgr. Michal Dubaj. 
Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice. 

 
K bodu č. 1 

Zasadanie otvorila a viedla predsedníčka RNDr. Marta Rácová.  Privítala novú 

sekretárku VMČ JUDr. Evu Gánoczyovú a všetkých prítomných a oboznámila ich 
s programom rokovania. V rámci bodu 1 sa rokovania zúčastnil Mgr. Dubaj, ktorý 

predstavil návrh parku „Klokočkovo“- zóna s detským ihriskom a priestorom   
s možným využitím na športové aktivity pre deti a dospelých, v lokalite pri  OC 
Family centrum na Dolnočermánskej ul.  

Stanovisko VMČ: VMČ podporuje myšlienku ďalšej dostavby – zázemia parku 
„Klokočkovo“ pri OC Family centrum, ktorý predložil na zasadnutie VMČ Mgr. 

Dubaj. 
 
K bodu č. 2  

Informácie k tomuto bodu podala predsedníčka RNDr. Rácová. 
 

K bodu č. 3 

Predsedníčka vyhodnotila akciu „Klokočinský jarmok“ a poďakovala pracovníkom                                                                                                                                          
z odborov MsÚ, MsP v Nitre, sponzorom a členom VMČ, ktorí sa na organizácii 

a samotnom priebehu podieľali. 
 

K bodu č. 4   

            Príprava rozpočtu mesta na rok 2017  

            Treba si dobre premyslieť podnety a návrhy do rozvoja a smerovania mesta ako celku     

            a tiež konkrétne zámery na území mestskej časti Klokočina. Nejde len o drobné    
            investičné akcie a opravy v mestskej časti ale  vízia fungovania mesta do budúcna.     

            Rozhodne by sme mali presadzovať dobudovanie kanalizácie na Šúdolskej ulici  
            a súvislú opravu tejto MK, rozvoj občianskej vybavenosti – školy, škôlky, parky,  



           ihriská, oddychové zóny, riešenie dopravy a parkovania... atď.  K tejto problematike sa  

           vrátime na októbrovom zasadnutí VMČ. 
             

            K bodu č. 5 

            Došlá pošta 

1. Žiadosť Ivety Kašiarovej, bytom Nitra, Čajkovského 16 na vyhradenie parkovacieho 

miesta z hľadiska kapacity parkovacích plôch v lokalite nachádzajúcej sa v územnej 
pôsobnosti výboru. VMČ pokladá žiadosť za neúplnú, nie sú jasné súvislosti medzi 

žiadateľkou a doloženými dokladmi.  
 
 

K bodu  č. 6 

Rôzne 

RNDr. Rácová predniesla požiadavku dôchodcov, ktorí majú záujem o kultúrne akcie 
/zábavy/ v Dome Matice slovenskej v Nitre. Predsedníčka oboznámi s návrhom odbor 
kultúry MsÚ  a o ďalších podmienkach bude informovať VMČ.   

RNDr. Rácová – bolo by vhodné osloviť obyvateľov mesta, aké majú návrhy, riešenia, 
ako by mesto malo vyzerať, napr. anketovými lístkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

formou ECHA alebo anketovými lístkami pre stredné školy.  
Ing. arch. Císar  - veľa dobrých nápadov a návrhov, ako zmeniť život v meste mali 
obyvatelia  spred troch rokov,  projektom „Mestské zásahy Nitra“. 

 
K bodu č. 7 

Pripomienky VMČ 

1. VMČ žiada zriadiť v rámci stránky mesta Nitry webové sídlo pre potreby VMČ 
Klokočina. 

2. VMČ žiada natrieť všetky lavičky na Jedlíkovej ulici  /RNDr. Rácová/. 
3. VMČ žiada o informáciu v akom štádiu je realizácia dopravnej situácie na 

križovatke Popradská x Nitrianska  /prip. Ing. arch. Císar/. 
4. VMČ žiada, aby správcovia zelene mali  na Klokočine I., II. a III. odčlenené 

územia, nakoľko nestíhali s prácami /Klokočina I., II./ prip.  Hollý/.    

5. VMČ žiada vybudovať verejné osvetlenie na chodníku Novomeského 6 na 
Dolnočermánsku ulicu. /prip. Hollý/. 

6. VMČ žiada vyspraviť výtlky na Škultétyho ul. a Hviezdoslavovej ul. smerom do 
mesta /prip. Mgr. Tekeliová/. 

7. Na komunikácii smerom z Kmeťovej ul. na Popradskú ul., od skateparku  smerom 

na Klokočinu II. chýba vodorovné dopravné značenie – krajnica, stred cesty, 
odbočovací pruh /prip. Mgr. Tekeliová/.    

8. VMČ žiada vykonávať častejšie nočné kontroly pri prevádzke „Herne“  na 
Bellovej ul.  /prip. Ing. Buršáková/. 

9. VMČ žiada obmedziť čas prevádzok herní  v obytnej zóne na Klokočine   

maximálne do 24,00 hod. /prip. RNDr. Rácová, Hollý, Ing. Buršáková/. 
10. VMČ žiada riešiť dopravnú situáciu na križovatke Partizánska x Benkova od ZŠ 

Benkova  vybudovaním odbočovacieho pruhu posunutím chodníka /prip. Mgr. 
Vereš/. 

11. VMČ žiada spriechodniť chodníky opílením stromov na Nitrianskej a Piešťanskej 

ulici /prip. Mgr. Vereš/. 
12. VMČ žiada na križovatke Partizánska x Pezinská opraviť výmoľ na komunikácii 

/prip. Mgr. Vereš/. 



13.  VMČ žiada opraviť chodníky na Žilinskej ul. ľavostranne v smere jazdy /prip. 

Mgr. Vereš/. 
14. VMČ žiada MsP, aby  počas víkendov v nočných hodinách kontrolovala  

indiánske ihrisko, kde sa pije a huláka /kontroly vykonávať fyzicky, nie iba z auta/ 
/prip. Mgr. Svitač/.             

 

 

 

 

     Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa  10. 10. 2016 o 16,00 hod. v priestoroch 
Domu Matice Slovenskej. 

 
 

 
 
 

   
        RNDr. Marta Rácová,v.r. 

          predsedníčka VMČ č. 4 

 
Zapísala: 

Helena Miháliková 
sekretárka VMČ č.4 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
 


