
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.  4/2015 

 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa  13. 4.  2015 

v Základnej škole Beethovenova ul.  v Nitre  s týmto programom: 

 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia z rokovania MZ 

3. Vystúpenie občanov s požiadavkami 

      4.   Informácia o stave údržby verejnej zelene   

      5.   Informácia o dopravnej situácii a činnosti MsP 

      6.   Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

      7.   Požiadavky a pripomienky VMČ a rôzne 

 

 

 

     Zasadnutie výboru mestskej časti otvorila  predsedníčka VMČ RNDr. Rácová.   Na 

zasadnutí sa zúčastnilo 13 členov VMČ:  RNDr. Rácová, Ing.Dovičovič, F. Hollý, Mgr. 

Ajdariová, Ing. Buršáková, Mgr. Tekeliová, Ing.arch. Císar, Dr. Frišo, ng. Moravčík, Mgr. 

Petrášová, Mgr. Svitač, PhDr. Valábiková, Mgr. Vereš. Ospravedlnili sa: Ing. Nemky, MUDr. 

Hasilla,  M. Vašinová. Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ, zástupca MsP p. 

Konečný a občania p. Waldnerová, Ing. Tomečka, p. Obertáš a p. Sitkey -  priložená je 

prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi.  

 

K bodu 2/ 

RNDr. Rácová informovala prítomných o zasadnutí MZ dňa 9.4.2015, vystúpila ohľadne 

parkovania a dopravnej situácii na sídlisku Klokočina, bude porada s primátorom mesta,  

ďalej informovala 

- o vodorovnom dopravnom značení, ktoré mesto vykoná do konca apríla na Kmeťovej, 

Hviezdoslavovej a Dolnočermánskej ul. 

-  novinách bola informácia od primátora, že budú vytvorené funkcie inšpektorov verejnej 

zelene. 

- kontakty na domových dôverníkov nemôžeme dostať od Službytu Nitra  a OSBD Nitra, 

pokiaľ bude VMČ požadovať stretnutie, zabezpečia účasť 

- čistenie Benkovej ul. bude dňa 14.4.2015 

 

K bodu 3/ 

Ing. Tomečka zhrnul svoje vystúpenie do 3 bodov: 

1. Požiadavka na vykonanie úprav miestnej komunikácie – časť križovatky 

Novomeského ulice s Baničovou ulicou.  

2. Návrh k oživeniu vzťahov obec – občan, zmeny do rokovacieho poriadku výborov 

mestských častí. 



3. Parkovacia politika na sídlisku v Nitre. 

P. Waldnerová, zastupuje Jurkovičovu 3-11 -  predložila požiadavky nasledovne: 

- navrhuje parkovisko predĺžiť smerom k Sandokanovi o 3 parkovacie miesta pred Poštou 

- navrhuje parkovanie pod múrom židovského cintorína a parkovanie pred bytovým domom 

Jurkovičova 2-6 na trávnatej ploche 

- informovala sa ohľadne vyznačenia parkovacích čiar 

- pre vlastníkov Jurkovičovej 3-11 navrhuje vydanie parkovacích kariet. 

 

P. Obertáš zhrnul svoje požiadavky do týchto bodov: 

1. Prečo MsS nedávajú odpoveď na podnet, požadujeme zlepšiť komunikáciu nakoľko sa 

zabúda na emailom zaslaný podnet a dlhú dobu po obdržaní podnetu nikto neodpovie 

či daný podnet bude riešený kedy, ako a kto. 

2. Využitie asfaltových hracích ihrísk ako dočasných parkovísk - Parkovanie na 

betónovej ploche a na asfaltovej ploche pri Mikovíniho môže byť časovo obmedzené 

od do. 

3. Udržiavanie trávnatej plochy pánom Lieskovským – Kmeťova-Hviezdoslavova-

Novomeského 

4. Bikeri a riešenie ich hernej a jazdnej plochy žiadosť na VMČ na revitalizáciu 

bikerskej dráhy chlapci sú samozrejme ochotní sami sa zapojiť do revitalizácie 

5. Odporúčam VMČ dať požiadavku na MsS aby bolo VMČ pravidelne informované 

o prácach a harmonograme prác na sídlisku Klokočina či už kosenie, údržba 

pieskovísk, a iné práce ktoré sa budú vykonávať na sídlisku Klokočina a o tejto 

aktivite tým pádom môžu byť informovaní občania a zároveň sa bude kontrolovať 

harmonogram a kvalita prevedených prác 

6. Osloviť riaditeľku školy, aby škola kontrolovala aj priestor okolo školy prípadne 

vysedávanie na múriku pri škole na DI Benkova dochádza k poškodzovaniu atrakcií 

7. Nedbalova ul. projekt Harmónia koho je plocha a parcela 

8. MsP ako je to s kamerovým systémom na sídlisku a kedy bude a pokuty pre psíčkarov 

odporúčam chodiť v civile a monitorovať psíčkarov, prípadne iné formy riešenia 

psíčkarov a parkovanie na zákaze. 

K vystúpeniam prítomných občanov sa postupne vyjadrili prítomní poslanci a väčšia časť 

požiadaviek bude formou pripomienok zaslaná útvarom MsÚ a príslušným organizáciám.  

 

K bodu 4/ 

Informácia o stave údržby verejnej zelene - materiál bol predložený písomne. 

VMČ berie na vedomie uvedenú správu a žiada Mestské služby Nitra o doplnenie 

harmonogramu prác presný termín kedy budú uvedené práce vykonávané, kto  bude tieto 

práce  kontrolovať, keď budú dokončené.  VMČ  z dôvodu zistenia kvality prevedených prác  

chce vedieť termíny a lokality vykonávania jednotlivých prác – požadujeme emailom zaslať 

predsedovi, podpredsedom  a sekretárkam VMČ.   

 

K bodu 5/ 

Mgr. Ajdariová prizvala na zasadnutie Ing. Sitkeya z PZ, ktorý zhodnotil dopravnú situáciu na 

Klokočine, vyjadril sa k prechodom pre chodcov, svetelnej križovatke pri Kauflande, 

zjednosmerneniu ulíc a navrhol spracovať koncepciu dopravnej situácie.  

 



P. Hollý prizval na zasadnutie  zástupcu Mestskej polície v Nitre p. Konečného, ktorý 

informoval o  činnosti MsP v prvom štvrťroku 2015. 

 

K bodu 6/ 

Došlá pošta: 

1.Odpoveď na pripomienku z Mestských služieb Nitra – oprava lavičiek pred obytným 

domom Novomeského 61-65 – termín opravy 16. týždeň 2015. 

 

2.Odpoveď na pripomienky z Mestských služieb Nitra: 

- schodisko na Škultétyho ul. /podvalové/ je zaradené do harmonogramu opráv, 

- vybudovanie zábradlia pri chodníku na Párovskom cintoríne je zaradené do harmonogramu 

opráv, 

- prepadnutá vozovka na Baničovej ul. na parkovisku pri Správe zariadení sociálnych služieb 

je zaradená do harmonogramu opráv, 

- vyznačovanie vodorovného značenia ako aj parkovacích miest bude na celom území mesta, 

vyznačovanie bude prebiehať podľa dôležitosti a podľa harmonogramu vodorovného 

dopravného značenia. 

VMČ žiada, aby nám bol doručený presný harmonogram zrealizovaných prác. 

 

3. Mestský úrad Nitra, odbor majetku obdržal  ponuku na prijatie daru nehnuteľností pre 

mesto Nitra v kat. území Párovské Háje od Miroslava Tonku, Evy Lieskovskej, Bc. Miloša 

Mošaťa a Stanislava Mošaťa s tým, že vybudovanie komunikácie a inžinierskych sietí 

zabezpečia darcovia na vlastné náklady v zmysle podmienok z vyjadrenia ÚHA 

16197/97/2014 zo dňa 15.8.2014. Budúca komunikácia má byť vybudovaná na pozemku 

registra C KN parc.č. 3692/75 – orná pôda o výmere 828 m2 zapísaná na LV č. 7693 v k.ú. 

Párovské Háje a pozemku registra C KN parc. č. 7454/9 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 6m2 zapísaná na LV č. 4288 v k.ú. Nitra vo vlastníctve darcov. Darovanie 

pozemkov navrhujú riešiť na základe zmluvu o budúcej darovacej zmluve v ktorej bude 

uvedené, že mesto Nitra prijme do daru parcely pod komunikáciou až po vybudovaní 

inžinierskych sietí, komunikácie a chodníku. Novovybudovaná komunikácia bude po napojení 

na existujúcu komunikáciu – ul. Šúdolská plniť funkciu verejnej komunikácie. 

Po nadobudnutí predmetných stavebných objektov do majetku mesta Nitry bude ich 

prevádzka a údržba zabezpečená prostredníctvom správcovských organizácií.  

VMČ súhlasí s ponukou na prijatie daru predmetných pozemkov a budúcej komunikácie do 

vlastníctva mesta Nitry v zmysle žiadosti odboru majetku. 

 

4.Mestský úrad Nitra, odbor majetku obdržal žiadosť p. Jána Hippa a manželky Márie 

Hippovej r. Lehoťákovej ohľadom prenájmu resp. kúpy  časti z pozemku  parcela registra „C“ 

KN č. 3813 zapísaná na LV č.7195, vo vlastníctve mesta Nitra, katastrálne územie Párovské 

Háje. Žiadatelia sú vlastníkmi rodinného domu súp. č. 623, ktorý je postavený na pozemku 

parcela registra „C“ KN č. 3696/119 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m
2
 

a pozemku parcela registra „C“ KN č. 3696/34  - orná pôda o výmere 418 m
2
 vedené na 

LV č.7599, vo vlastníctve žiadateľov v celosti k podielu. 

O prenájom resp. kúpu predmetnej časti z parcely majú záujem z dôvodu, že tento pozemok 

sa nachádza v tesnej blízkosti ich pozemku (za plotom záhrady), trvale zarastá náletovými 

burinami, ktoré dorastajú až do výšky 1,5 m (prvé roky udržiaval tento pozemok žiadateľ), 

najmä v noci sa tam stretávajú  rôzne indivíduá ako i obyvatelia, ktorí tam venčia psov. 

Podľa Územného plánu mesta Nitry /ÚPN/ schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre, 

uznesením č. 169/03 – MZ zo dňa 22.05.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 

plánu mesta Nitry je predmetný pozemok súčasťou plôch funkčne určených pre bývanie. 



Z hľadiska priestorového usporiadania sa jedná o lokalitu so stanovenou zástavbou uličnou 

voľnou od 1 NP do 2 NP s koeficientom zástavby kz <=0,6. Podľa výkresu dopravnej 

koncepcie UPN Nitry je pozemok p.č. 3813 súčasťou navrhovanej komunikácie pre prístup 

automobilový a peší. Z uvedeného dôvodu ÚHA neodporúča odpredaj resp. prenájom časti 

pozemku. 

VMČ súhlasí so stanoviskom ÚHA a neodporúča odpredaj ani prenájom uvedeného pozemku. 

 

K bodu 7/ 

Požiadavky a pripomienky VMČ 

1.VMČ navrhuje vybudovanie parkovacích miest pod múrom židovského cintorína na  

Klokočine, žiadame preveriť či uvedené  pozemky sú mestské, čo by táto investícia stála 

a následne nato žiadame vypracovať PD na parkovisko. 

2. Pred budovou Pošty na Jurkovičovej ul. žiadame vybudovať 4 parkovacie miesta. 

3. VMČ podporuje žiadosť bikerov na revitalizáciu bikerskej dráhy na Čajkovského ul. 

v zmysle návrhu útvaru  hlavného architekta hernej a jazdnej plochy.  

4.VMČ žiada riaditeľku ZŠ  Benkova, aby škola kontrolovala aj priestor okolo školy prípadne 

vysedávanie na múriku pri škole, nakoľko  na DI Benkova dochádza k poškodzovaniu 

atrakcií. 

5. VMČ žiada navýšenie počtu zamestnancov mestskej polície. 

6. Na rohu ulíc Nedbalova – Škultétyho /v zákrute/ je vypílený strom, ktorého korene žijú, 

zvlnili komunikáciu,  korene treba odstrániť. 

7. Žiadame predložiť z UHA Mestského úradu Nitra návrh na dobudovanie „Parku pod 

borinou“  k letnej sezóne – je tam málo zelene, chýba prekrytie pergoly, zriadiť stánok.  

8. VMČ žiada vybudovať oddychovú zelenú  zónu pre mamičky s deťmi na ul. Mikovíniho 

a Čajkovského / info podá  Mgr. Tekeliová/. 

9. VMČ súhlasí s realizáciou rozšírenia parkovacích miest na ulici Bizetova 8,10 a 12  na 

základe vykonanej obhliadky /info podá Ing. Buršáková/ 

10. VMČ žiada Mestské služby Nitra, aby na práce ktoré vykonajú v zmysle našich 

pripomienok bol doručený na VMČ presný harmonogram zrealizovaných prác. 

11. VMČ podporuje návrh primátora mesta zriadiť funkciu inšpektora verejného poriadku, na 

Klokočine navrhujeme 4 inšpektorov, navrhujeme aby mal určité práva, povinnosti, komu 

bude hlásiť zistenia a komu sa bude zodpovedať. 

12. VMČ navrhuje zošikmiť /zrezať/ vysoký obrubník na Škultétyho ul. po pravej strane 

z dôvodu parkovania áut /info podá Mgr. Tekeliová/ 

13. VMČ navrhuje investičnému oddeleniu zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2016 projektovú 

dokumentáciu + realizáciu „Parkoviska na Škultétyho ul. v Nitre“ v zmysle štúdie 

vypracovanej Ing.arch Císarom. Zároveň žiadame  vypracovať na túto štúdiu cenovú 

kalkuláciu. 

14. Na ul. Bazovského 2,4,6 na parkovisku žiadame vyfrézovať a vyasfaltovať plochu 

parkoviska, nakoľko občania, hlavne ZŤP nevedia vyparkovať auto z koľají /info podá Mgr.  

Tekeliová/ 

15. VMČ navrhuje k vyznačeným parkovacím miestam vybudovať nábehy, aby aj automobilu 

s nižším podvozkom sa dalo zaparkovať. 

16. Žiadame prerobiť otváranie informačnej tabule pri Bille na bočné otváranie, nakoľko je 

problém s otváraním ťažkých dvierok so sklom, zároveň žiadame vymeniť polystyrén a kúpiť 

nový zámok. 

17.Pri materskej škole Benkova a pri nákupnom stredisku Sandokan /pri parkovisku/  žiadame 

vysadiť kríky /info podá RNDr. Rácová/. 

 

 



 

 

 

Rôzne 

Mgr. Ajdariová informovala o zorganizovaní brigády na vyčistenie Boriny  pod záštitou 

VMČ.  Po dohode táto brigáda bude dňa 1.5.2015 o 8,00 hod., zraz bude na parkovisku pri 

Poliklinike. 

 

RNDr. Rácová dôrazne žiada poslancov, aby účasť hostí a občanov na zasadnutí VMČ 

prediskutovali vopred so sekretárkami VMČ. Občan, ktorý bude chcieť vystúpiť na zasadnutí 

VMČ svoje požiadavky predloží písomne a na vystúpenie bude mať  5 minút. 

 

 

 

Ďalšie zasadnutie VMČ bude dňa 11.5.2015 o 16,00 hod. v Komunitnom centre v Nitre, 

Nedbalova 17. 

 

   

      

 

 

                                                                                        
         RNDr. Marta Rácová, v.r. 

                                                            predsedníčka VMČ č. 4 

                                               
 

 

      

 

                     

Zapísala: Helena Miháliková 

sekretárka VMČ 

 


