
 

                    Z á p i s n i c a  č.  3/2017 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa   15. 3.  2017 

v Dome Matice slovenskej  v Nitre  s týmto programom: 

 
1. Otvorenie 

2. Požiadavky na zmeny územného plánu mesta Nitra 

3. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

4. Požiadavky a pripomienky VMČ 

5. Príprava akcie Klokočinského jarmoku 

      6.   Rôzne  

 

       Zasadnutia  sa zúčastnilo 9 členov VMČ:  RNDr. Rácová, Mgr. Ajdariová,    Mgr. 

Tekeliová, Dr. Frišo, Mgr. Svitač, Ing. arch. Císar, Vašinová, Ing. Buršáková, Ing. Dovičovič. 

Neprítomní ospravedlnení: MUDr.Hasilla. Ing. Nemky,   Mgr. Vereš, Mgr. Petrášová, PhDr. 

Valábiková a p. Hollý.  Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ a časti zasadnutia 

Mgr. Dubaj, p. Beničková, Ing. arch. Ligačová a Ing. arch. Kondrla  - k originálu zápisnice je 

priložená  prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi.  

 

K bodu 1/ 

Zasadnutie VMČ otvorila a viedla predsedníčka RNDr. Rácová, privítala prítomných 

a oboznámila ich s programom rokovania. V rámci bodu 1 sa rokovania zúčastnil Mgr. Dubaj. 

Menovaný predložil k nahliadnutiu  vizualizáciu a doplnil návrh parku „Klokočkovo“ – zóna 

s detským ihriskom a priestorom s možným využitím na športové aktivity pre deti a dospelých 

a kaviareň, park bude otvorený aj počas sobôt a nedieľ aj  cez prázdniny v lokalite pri OC 

Family centrum na Dolnočermánskej ul. 

Stanovisko VMČ: VMČ podporuje vyhovieť žiadosti realizovať park „Klokočkovo“ pri OC 

Family centrum na Dolnočermánskej ul.  

Ďalej sa rokovania zúčastnila p. Beničková, ktorá zastupovala p. Pavkovú Annu, Malý Cetín 

94, majiteľku stánku so sortimentom potraviny na Golianovej ul. v blízkosti Mestskej haly a 

Domu Matice slovenskej. Pani Pavková má predmetný pozemok v prenájme a  chce odkúpiť 

pozemok  na parc. č. 7244/8 – zastavaná plocha o výmere 41 m2. Odkúpenie žiada z dôvodu 

majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k pozemku pod predajným stánkom, nakoľko 

v budúcnosti plánuje ďalšie investície do prevádzky potravín. 

Stanovisko VMČ: VMČ odporúča odpredať pozemok pod stánkom parc. č. 7244/8 o výmere 

41 m2 za podmienky, že nájomca vykoná odporúčané úpravy pre skvalitnenie 

architektonického vzhľadu stánku. 

 

K bodu 2/ 

Ing. arch. Ligačová a Ing. arch. Kondrla predložili požiadavky na zmeny a doplnky č. 6 

územného plánu mesta Nitra evidované od 26.11.2015: 

41. Jozef Gál, Žirany 478, 951 74 Žirany - žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Nitra 

v rozsahu: 

Zmena funkčného využitia časti plôch parc. č. 7178, 7179/1,7179/2, 7179/3, 7179/4, 179/5, 

7180, 7181/1, 7220/2 v k.ú. Nitra pre možnosť realizovať zámer výstavby zelených 

domov s vysokým dôrazom na ekológiu a nízku energetickú náročnosť. VMČ 

neodporúča. 

 



42. Juliana Hlavinová, Škultétyho 38, 949 11 Nitra /zástupkyňa vlastníkov bytov BD 

a obyvateľov Škultétyho 32-42/ - žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Nitra 

v rozsahu:                                                                                          

Prehodnotenie funkčného využitia  plôch vnútrobloku vymedzeného obytnými domami 

ulíc Škultétyho, Petzvalovej a Novomeského, z dôvodu požiadaviek obyvateľov lokality 

rozšíriť kapacitu parkovacích plôch. VMČ odporúča. 

 

43.  Ing. Roman Sopúch, Horská 9, 949 11 Nitra - žiadosť o zmenu Územného plánu mesta 

Nitra v rozsahu:  

Úprava  trasy verejnoprospešnej stavby  - cyklistického chodníka prepájajúceho 

mestské časti Klokočina a Čermáň s miestnou časťou Párovské Háje, vypustením trasy 

vedenej  v polohe parcely č. 3696/609 v k.ú. Párovské Háje.  VMČ neodporúča. 

 

44.  PROFINEX trading, s.r.o., Horná 41, 974 01 Banská Bystrica - žiadosť o zmenu 

Územného plánu mesta Nitra v rozsahu:  

Zmena funkčného využitia plôch parcelné číslo  7220/25, 7220/95, 7220/96 a 7220/97 

v k.ú. Nitra pre možnosť realizovať zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb 

a sociálnej infraštruktúry. VMČ neodporúča. 

 

K bodu 3/ 

Odpovede na pripomienky: 

MsÚ, odbor investičnej výstavby a rozvoja:  

- Súvislú opravu Nitrianskej ul. zaradia do investičných akcií na rok 2018 

- Opätovne reklamovali popraskané schody u zhotoviteľa 

MsÚ, odbor komunálnych činností a životného prostredia 

- Využívanie aktivačných pracovníkov hlavne na čistenie verejných priestranstiev, 

zbieranie odpadkov, atď.  
- A / vybudovanie priechodu pre chodcov pred OD Kaufland  

- B/ vybudovať priechod pre chodcov na ul. Jurkovičkova pri obchodoch  

- Stanovisko MsÚ Nitra  ; Stanovisko KDI PZ Nitra 

A / Mestom Nitra bolo zvolané pracovné stretnutie, kde sa s ohľadom na finančnú 

a technickú náročnosť vytvorenia priechodu, ako aj s ohľadom na dopad na plynulosť 

a bezpečnosť cestnej premávky dohodlo, že svetelne riadený priechod na tomto mieste 

nebude. Oslovíme spoločnosť KAUFLAND vo veci možného alternatívneho riešenia 

bezbariérového prístupu k ich objektu, za účelom nasmerovania peších na jestvujúce 

svetelné priechody. 

B/ Lokalita nie je vhodná na zriadenie priechodu pre chodcov. Ide o úsek, ktorý je 

v obytnej zóne, kde platia osobitné ustanovenia, napr. že v obytnej zóne, pešej zóne a 

školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke. V obytnej zóne, pešej zóne a 

školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom je povinný dbať 

na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Naviac je tu pred 

spomínaným bytovým domom vytvorené parkovisko a muselo by prísť k zrušeniu 

parkovacích miest, alebo min. jedného miesta, aby bolo možné zabezpečiť prechod 

chodcov cez vozovku na chodník. 

Došlá pošta: 

Z Odboru  majetku MsÚ Nitra: 

- Spoločnosť TOPNR s.r.o. so sídlom Mikovíniho 10, Trnava žiada zámenu pozemkov 

v kat.  v kat. území Nitra, časť z parcely registra C KN č. 7242/7 – ostatné plochy, 

časť z parcely C KN č. 7242/8 – ostatné plochy a parcelu C KN č. 7242/57 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 117m
2
 zapísané v LV č. 7704 vo vlastníctve 



TOPNR s.r.o., Mikovíniho 10, 917 01 Trnava za časť z parcely registra C KN č. 

7242/79 – ostatné plochy o výmere cca 916 m
2
, zapísanú v LV č. 5792 vo vlastníctve 

Mesta Nitra – Základná škola Škultétyho. 

           Dôvodom žiadosti je zámer využiť zamieňanú plochu ako parkovacie miesta k    

           „Bytovému domu A,B,C“ a Bytovému domu D,E“. 

           VMČ súhlasí so zámenou pozemkov v zmysle žiadosti.     

- Anna Pavková, bytom Malý Cetín 94 žiada o odkúpenie novovytvoreného pozemku 

parc. č.  7244/8 – zastavaná plocha o výmere 41 m2 odčleneného geometrického plánu 

č. 313/2016 od pozemku reg. „C“ KN parc. č. 7244/1 – ostatné plochy o výmere 1054 

m2 na LV č. 3681 v k.ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra. Ide o pozemok, tkorá sa 

nachádza na Golianovej ulici v Nitre v mestskej časti Klokočina v blízkosti Mestskej 

haly a Domu Matice slovenskej. Na pozemku parc. č. 7244/1 je postavený predajný 

stánok so sortimentom potraviny a lahôdky, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky. 

Predmetný pozemok má žiadateľka v prenájme v zmysle nájomnej zmluvy č. 

171/1993 – SMM-PS zo dňa 9.9.1983 v znení dodatkov. O odkúpenie žiada p. 

Pavková z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k pozemku pod 

predajným stánkom, nakoľko plánuje v budúcnosti ďalšie investície do prevádzky 

potravín.    

Stanovisko VMČ: VMČ odporúča odpredať pozemok pod stánkom parc. č. 7244/8 

o výmere 41 m2 za podmienky, že nájomca vykoná odporúčané úpravy pre 

skvalitnenie architektonického vzhľadu stánku. 

- Žiadosť o vyjadrenie: Mesto Nitra a manž. Ing. Alfonz Gabaš a Ing. Mária Gabašová, 

bytom Nitra, Bazovského 12 sú na základe Zmluvy o vysporiadaní  dvojitého 

vlastníctva podielovými spoluvlastníkmi pozemkov nachádzajúcich sa na Bellovej ul. 

v Nitre pod Bowling centrom, k.ú. Nitra. Odbor majetku žiada o vyjadrenie, či VMČ 

súhlasí s návrhom manž. Gabašových na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve 

v zmysle ich návrhu.  S obsiahlou žiadosťou sa VMČ oboznámil a žiada priložiť 

odborné stanovisko vedúcej odboru majetku a až následne nato  sa VMČ  vyjadrí. 

Zo Službytu Nitra, s.r.o.: 

- Dokumenty týkajúce sa výstavby bytového domu na Čajkovského č. 1 Nitra – Službyt 

Nitra,s.r.o. nedisponuje žiadnym projektovým materiálom. 

Z odboru komun. činností a živ. prostredia MsÚ Nitra: 

- Zaslanie zoznamu rozkopávok na Klokočine. 

JUDr. Mári Blehová, Nitra Partizánska 63: 

Predložené odvolanie voči zamietavému stanovisku k žiadosti o vyhradenie 

parkovacieho miesta pre FO.  Na zasadnutí VMČ dňa 13.2.2017  bolo vyjadrené 

zamietavé stanovisko.  

Stanovisko VMČ: VMČ nerozhoduje o vyhradení parkovacieho miesta   a trvá na 

svojom zamietavom stanovisku. Odvolanie bude odstúpené na odbor komunálnych 

činností a život. prostredia MsÚ. 

MsÚ, odbor komunálnych činností a živ. prostredia: 

- Karol Hubáček, bytom Nitra, Čajkovského 38 žiada o stanovisko k predĺženiu  

vyhradeného  parkovacieho  miesto pre ZŤP na uvedenej ulici. VMČ berie na 

vedomie. 

- Marta Maruniaková, bytom Nitra, Alexyho 22 žiada o stanovisko k predĺženiu 

vyhradeného parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. VMČ berie na vedomie. 

- Firma MTCARS Nitra, s.r.o. Nitra žiada o vyjadrenie k vyhradenému parkovaciemu 

miestu pre PO na ul. Petzwalova 5.  VMČ neodporúča pre firmu vyhradiť parkovacie 

miesto. 

- Informácia od p. Bédiovej ohľadne riešenia odstraňovania vrakov. 



 

 

NTS, a.s.  

- Informatívna správa – náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra-

Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST. VMČ berie na 

vedomie. 

Obyvatelia bytového domu Jurkovičova 4-6: 

- Požiadavka na ostrihanie a vyčistenie kríkov. VMČ odstupuje na OKČaŽP MsÚ.  

Email od obyvateľa Nedbalovej ul. vo veci vyhradených 2 parkovacích miest pre FO na 

Nedbalovej 1. Nájomná zmluva na tieto parkovacie miesta bola Mestom Nitra zrušená 

a občan bol vyzvaný na odstránenie dopravného značenia. 

 

K bodu 4/ 

Pripomienky VMČ 

1. VMČ žiada osadiť dopravnú značku prikázaný smer na novovzniknutom  parkovisku 

na Nedbalovej ul. /Tekeliová/. 

2. VMČ žiada vybudovať informačný systém ulíc /Buršáková/. 

3. Na Jurkovičovej ul. č. 23 zo zadného vchodu je prepadnutá plocha, je to havarijný 

stav, je to nebezpečné. VMČ žiada urgentne riešiť /Tekeliová/. 

4. VMČ žiada vysadiť nové kríky na Jurkovičovej 23 a Jurkovičovej 2-6 /Tekeliová, 

Rácová/. 

5. VMČ žiada vyčistiť svah zvažujúci sa k učňovskému stredisku  nad Baničovou ul., zo 

strany ulice Novomeského 75 /Svitač/. 

6. VMČ žiada  vyzvať majiteľa, aby vyčistil  okolie neobývaného skeletu na Benkovej 

ulici č. 1 a aby zabezpečil  zákaz vstupu  do budovy ako vlastník /Vašinová/. 

7. VMČ žiada vyčisti a preriediť porasty nad hromadnými garážami a zdravotným 

strediskom na Čajkovského ul.,  kde sa stretávajú rôzne živly /Císar/. 

8. VMČ žiada opíliť stromy pri zadnom vchode na Bizetovej č. 16 /Buršáková/. 

 

K bodu 5/ 

Pracovná skupina pre prípravu Klokočinského jarmoku bude v zložení RNDr. Rácová, Mgr. 

Tekeliová a Ing. Buršáková. Zorganizujú prvé stretnutie s odborom kultúry MsÚ k obsahu 

a programu jarmoku.   

 

K bodu 6/ 

- Mgr. Tekeliová navrhla  zorganizovať 3. ročník brigády čistenie Klokočiny  v termíne 

sobota 1.4.2017, prípadne 8. 4. 2017. Termín bude upresnený. 

- VMČ s poľutovaním konštatuje, že Službyt Nitra a OSBD Nitra neakceptovali našu 

požiadavku pozvať splnomocnených zástupcov bytov na stretnutie s VMČ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     

 Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa  10. 4. 2017 o 16,00 hod. v Dome Matice 

slovenskej v Nitre.   

 

 

        RNDr. Marta Rácová, v.r.  

          predsedníčka VMČ č. 4 

Zapísala: 

Helena Miháliková 

sekretárka VMČ č.4 



 

 

 

 

 

  

   

 

                                                                 

 

 

 

 


