
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.  6/2015 

 

 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa  15. 6.  2015 

v Komunitnom  centre na Nedbalovej ul.  v Nitre  s týmto programom: 

 

 

1. Otvorenie 

2. Zhodnotenie činnosti a spolupráce s mestskými organizáciami a odbormi MsÚ 

3. Informácia z rokovania MZ 

4. Príprava plánu práce a harmonogramu zasadnutí na II. polrok 2015 

      5.   Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

      6.   Požiadavky a pripomienky VMČ a rôzne 

 

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

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

Petrášová, Mgr. Svitač, PhDr. Valábiková, Mgr. Vereš, Ing. Nemky a pani Vašinová. 

Ospravedlnený: MUDr. Hasilla. Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ, p. Obertáš, 

Ing. Kóňa, Mgr. Vágo, Ing. Hozlár a Ing. Pánsky  -  priložená je prezenčná listina 

s vlastnoručnými podpismi.  

 

K bodu 1/ 

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

a oboznámila ich s programom rokovania. O vystúpenie na zasadnutí požiadal p. Obertáš 

s týmito požiadavkami: 

1. Oplotiť asfaltového ihrisko na Bizetovej 35  

2. Urobiť plnohodnotné basketbalové ihrisko pri Benkovej škole 

3. Stav informačných tabúľ – hlavne  na Škultétyho ul. 

4. Realizovať  prechod pre chodcov pri autobusovej zastávke Golianova ul. od 

Nedbalovej ul. 

5. Navrhnúť mestu, aby bol zhotovovaný zvukový záznam zo zasadnutí mestského 

zastupiteľstva /mestá Žilina a a Martin to majú/ 

6. Zlepšiť komunikáciu s Mestskými službami, dlhú dobu po odoslaní podnetu  nikto 

neodpovie, či daný podnet bude riešený, kedy a ako. 

7. Neboli predložené odpovede na pripomienky:  realizácia prechodu pre chodcov pri 

autobusovej zastávke Bizetova so stredovým ostrovčekom;  bikeri a riešenie ich hernej 

a jazdnej plochy na Čajkovského ul.  

O riešení požiadaviek bude p. Obertáš informovaný. K jednotlivým bodom boli zaujaté 

nasledovné stanoviská: 

1. Požiadavku rieši Ing.  Buršáková 

2. VMČ túto požiadavku neodporúča realizovať. 

3. Ohľadne informačných tabúľ pozisťuje p. Hollý na MsÚ Nitra 



4. Prechod pre chodcov bol zamietnutý, z technických príčin tam nemôže byť 

5. Zhotovovanie zvukového záznamu zo zasadnutí MZ si osvojila poslankyňa Tekeliová 

6. Komunikácia s Mestskými službami Nitra sa trochu zlepšila 

7. Uvedené požiadavky budú urgované na investičnom odbore MsÚ Nitra 

 

 

K bodu 2/ 

K tomuto bodu bol prizvaný Ing. Hozlár, dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho 

odboru investičnej výstavby a rozvoja a o vystúpenie požiadal Mgr. Vágo a Ing. Kóňa za 

účelom získania informácií a prerokovania situácie so splaškovou kanalizáciou a úpravou 

komunikácie Šúdolskej cesty.  Zároveň obyvatelia Šúdolskej ul. v zastúpení p. Chobotovej 

zaslali požiadavku na opravu Šúdolskej cesty. 

Ing. Hozlár vysvetlil v akom stave je kanalizácia v tejto časti mesta, je pripravená PD  a až 

následne po vybudovaní kanalizácie sa pristúpi k oprave Šúdolskej cesty. Ing. Kóňa zdôraznil, 

že zo zákona sa má mesto starať o vybudovanie kanalizácie, navrhuje I. etapu vybudovať 

kanalizáciu na Šúdolskej ul. a II. etapu vybudovať kanalizáciu na bočných uliciach, požiadal 

poslancov o zaradenie kanalizácie do rozpočtu mesta na rok 2016.  

VMČ rozhodol zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2016 vybudovanie kanalizácie na Šúdolskej 

ul. s minimálnych rozpočtovým nákladom  3 roky za sebou po 500 tis. eur.  

 

K bodu 3/ 

K tomuto bodu bol prizvaný Ing. Pánsky, referent pre dopravu z dôvodu vysvetlenia 

parkovania na Klokočine. Na MZ v Nitre dňa 11.6.2015 bol predložený koncepčný a ideový 

návrh „Parkovanie v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová“. MZ tento 

návrh prerokovalo a schválilo a uložilo prednostovi MsÚ a Útvaru hlavného architekta mesta 

pripraviť podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na obstaranie 

prevádzkovateľa /koncesionára/ rezidenčného parkovacieho systému v obytných súboroch za 

podmienky, že predmetom OVS bude 

- Komplexné poskytovanie služieb a výkon prác súvisiacich s prevádzkou parkovacieho 

systému 

- Vypracovanie podrobných projektov pre úpravu dopravného režimu, t.j. projektov 

trvalého zvislého  a vodorovného dopravného značenia, zabezpečenie realizácie 

zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa schválených projektov 

- Príprava organizačných a prevádzkových činností /vydávanie rezidentských 

parkovacích kariet, finančné zabezpečenie, skúšobná prevádzka, kontrolná činnosť/ 

- Správa a údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia a parkovacieho 

systému, dodržiavanie dopravného režimu, represívne opatrenia ich vymožiteľnosť 

- Pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie dodržiavania pravidiel prevádzky parkovania 

a tieto predložiť na prerokovanie a schválenie MZ v Nitre s termínom september 2015. 

 

K bodu 4/ 

Príprava plánu práce a harmonogramu zasadnutí na II. polrok 2015. Členovia sa vyjadrili 

k bodom programu a odsúhlasili termíny rokovaní VMČ. 

 

K bodu 5/ 

Boli doručené nasledovné odpovede na pripomienky: 

1. Odpoveď p. prednostu ohľadne spôsobu nakladania so zápisnicami 

2. Mestské služby – informácia o priebehu a zabezpečení kosby trávnikov 

3. MsÚ, odbor invest. výstavby a rozvoja – úprava prechodov pre chodcov na 

križovatke Novomeského – Baničova 



4. MsÚ, útvar hlavného architekta – vybudovanie oddychovej zóny na ul. 

Mikovíniho a Čajkovského  /stretnutie s Mgr. Tekelikovou/ 

5. Mestské služby – vypílenie stromu roh Nedbalovej – Škultétyho, termíny 

zrealizovaných prác, vysadenie kríkov pri nákupnom stredisku Sandokan 

6. MsÚ, ref. dopravy a CH – oprávnenosť parkovania motorových vozidiel 

patriacich prevádzkam SEK a ALFA na Benkovej a Mikovíniho ul. 

7. MsÚ, ref. dopravy a CH – podnety Ing. Tomečku ohľadne parkovania na 

Klokočine 

8. MsÚ, ref. dopravy a CH – spôsob parkovania na Nedbalovej z pozdĺžneho  na 

šikmé 

9. Mestská polícia – kontrola priestorov pri stánkoch na ul. Škultétyho so 

zameraním na pitie alkoholu na verejnom priestranstve a dodržiavanie čistoty 

a poriadku. VMČ bude iniciovať doplnenie VZN mesta o zákaz pitia 

alkoholických nápojov na ulici Petzvalova, Popradská a Čajkovského, 

prípadne ďalších ulíc v meste. 

 

 

Došlá pošta: 

1. Riaditeľka MŠ Benkova 17 zaslala poďakovanie za zorganizovanie 

brigády v priestoroch MŠ. 

2. MsÚ, ref. dopravy a CH - predložená žiadosť Milana Levického, 

Jedlíkova 5 o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na 

uvedenej ulici. VMČ nesúhlasí s vyhradením parkovacieho miesta. 

3. Obyvatelia Šúdolskej ul. žiadajú opravu komunikácie a zriadenie 

spomaľovačov v oblasti kostolíka Svätého Urbana. Po vybudovaní 

kanalizácie sa  vykoná súvislá oprava uvedenej komunikácie. 

Požiadavka vybudovania  spomaľovačov bude zaslaná na ref. dopravy 

a CH z dôvodu odborného stanoviska k tejto požiadavke. 

4. MsÚ, útvar hlavného architekta – obyvatelia Škultétyho ul. žiadajú 

vybudovať  detské ihrisko na Škultétyho 3 pre malé deti. VMČ súhlasí 

s vybudovaním nového detského ihriska v roku 2016. 

5. Pani Miškovičová prostredníctvom člena VMČ žiada vybudovať 

prístrešok na Štúrovej ul. oproti SAD. Túto pripomienku odstupujeme 

na VMČ Staré mesto. 

 

K bodu 6/ 

Pripomienky VMČ 

1. VMČ si váži snahu Mestských služieb Nitra pri zabezpečení kosby trávnikov na 

Klokočine avšak  noví dodávatelia, ktorí kosbu vykonávali v júni situáciu nezvládli 

a VMČ nie je spokojný s kvalitou vykonaných prác. 

2. VMČ žiada opraviť prepadnutý kanál v strede cesty na Partizánskej 36 ako aj ostatné 

prepadnuté  kanále na celej Pražskej a Partizánskej ulici.  

3. VMČ žiada opraviť pletivo pri Indiánskom ihrisku na Škultétyho ul.  

4. VMČ žiada opraviť lavičku na Bizetovej 8 a na Bizetovej pri pieskovisku. 

5. VMČ žiada osadiť 2 lavičky na Baničovej 20. 

6. VMČ žiada osadiť lampu VO na Bizetovej 14 /info p. Buršáková/ 

7. VMČ žiada opíliť konáre – borovíc na Petzvalovej 30. 

8. VMČ žiada demontovať kovové tyče s reťazami  na Škultétyho ul./info Mgr. 

Tekeliová/ 

 



  

Rôzne 

- Ing. Buršáková informovala o čistení Bizetovej ulice dňa 29. 6. 2015 a o doručení 

žiadosti na jej email od firmy Stomont, kde žiadajú odovzdať verejné osvetlenie na 

Griesbachovej ul. do majetku mesta. VMČ túto informáciu zabral na vedomie, 

nakoľko na zasadnutie VMČ  nebola doručená  žiadosť od správy majetku MsÚ, 

 

- Komisia, ktorá bude vyberať podnikateľov do stánkov s občerstvením a zábavné 

atrakcie na Klokočinskom jarmoku bude v zložení: Nemky, Svitač, Ajdariová, Hollý 

a Tekeliová. Hlavnou prioritou výberu budú podnikatelia z Nitry. 

 

 

 

Zasadnutie ohľadne Klokočinského jarmoku bude dňa 7. 7. 2015 o 16,00 hod.  

 

 

 

 

                                            
 

 

  

 

                     

 

 

 

 

                                                                        RNDr. Marta Rácová,v.r. 

                                            predsedníčka VMČ č. 4 

                                               
 

 

                        

Zapísala: Helena Miháliková 

sekretárka VMČ 

 

   

 

                     

 

 

 


