
 

 

                                                    Z á p i s n i c a    č.  8/2016 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 22.8.2016 

v Dome Matice slovenskej s týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

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

a ďalších rokovaniach 

3. Organizačné a technické zabezpečenie  Klokočinského jarmoku 

4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

5. Rôzne 

6. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnili: RNDr. M. Rácová,  Ing. M. Dovičovič,   Ing. 

J. Buršáková, Mgr. D.Tekeliová, Hollý, Ing.arch. J.Císar, Mgr. K. Petrášová, 

Mgr.Ľ.Svitač,  PhDr. M. Valábiková,   M. Vašinová a skretárka Miháliková 

ospravedlnení:   MUDr. J. Hasilla,  Dr. J. Frišo, Mgr. Ajdariová, Ing. Nemky, Mgr. 

Vereš.   Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice. 

 

K bodu č. 1 

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

prítomných a oboznámila ich s programom rokovania.  

 

K bodu č. 2 

Informácie k tomuto bodu podala predsedníčka RNDr. Rácová. 

 

K bodu č. 3 

Organizačné a technické zabezpečenie Klokočinského jarmoku – boli určené úlohy pre 

jednotlivých členov a časový harmonogram ich plnenia.  

 

K bodu č. 4 

Došlá pošta - odpovede na pripomienky: 

Odbor komunálnych činností a životného prostredia MsÚ: 

- Osadenie lavičky k obytnému domu na Novomeského 39,41,43 – požiadavka bude 

zaradená do návrhu rozpočtu na rok 2017, 

- Tvaromiestna obhliadka stromov na Benkovej 12 a Borodáčovej 12-14 a za poštou na 

Jurkovičovej ul. – realizačné práce budú zabezpečené podľa poradia doručených 

žiadostí, do konca vegetačného obdobia roku 2016, 

- Pripomienka upevniť a opraviť okrúhly poklop na komunikácii Popradská ul,  bola 

odstúpená na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Nitra, 

- Čistenie priestorov pri Sandokanovi je vykonávané opakovane, aktivační pracovníci 

tam budú nasadzovaní aj naďalej, 

- Vyznačenie parkovacích miest za prevádzkou Dilema bolo zrealizované, 

- Pred Dom Matice Slovenskej boli umiestnené prírodné kamene z dôvodu zábrany 

parkovania  automobilom, 

- Vyprázdňovanie kontajnerov na šatstvo – pripomienka bola odstúpená na NKS, 

- Osadenie lavičky za obytný dom na Bizetovej 10-12 a Petzwalova 46 sa zrealizuje po 

nákupe lavičiek podľa dohovoru z tvaromiestnej obhliadky, 



- Hojdačky na DI Petzwalova 46-50 – na základe podnetu občanov z obytného domu 

Petzwalova 44 sa pripravuje doplnenie hracích prvkov na DI Petzwalova 44, nakoľko 

pôvodné hracie prvky museli byť z bezpečnosti odstránené, v uvedenej lokalite je už 

vybudované pieskovisko, ihrisko bude slúžiť aj pre občanov z Petzwalovej 46,       

- Doplnenie asfaltom v mieste zníženia medzi chodníkom a cestou Golianova ul. – 

uskutočnená kontrola na predmetných debarierizovaných chodníkoch a odstránenie 

závad je zahrnuté do zoznamu opráv miestnych komunikácií a chodníkov na rok 2016, 

- Sfrézovanie hrboľov na komunikácii na Hviezdoslavovej ul.  –    odstránenie závad je 

zahrnuté do zoznamu opráv miestnych komunikácií a chodníkov na rok 2016, 

- Zasielanie žiadostí k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na zasadnutie VMČ už 

so stanoviskom referátu, či žiadateľ spĺňa podmienky parkovania v zmysle novej VZN 

– v zmysle novej VZN už si žiadateľ zasiela žiadosť priamo na príslušný VMČ a až 

potom si podá žiadosť na MsÚ so súhlasným stanoviskom VMČ, 

- Oprava výtlku na križovatke MK Partizánska s MK Popradská bola uskutočnená, 

- Strom na Benkovej 1 bol orezaný 27.7.2016, 

- Vodorovné dopravné značenie Benkova 6-12 – táto požiadavka bude doriešená po 

stretnutí pracovnej skupiny vo veci Koncepcie regulácie parkovania v obytnom súbore 

Klokočina, 

- Nespokojnosť so správcom zelene firmou BONEZ – dodávateľ bol upozornený na 

nedostatky, 

- Fontána na tržnici priOC Sandokan bola vyčistená a sprevádzkovaná, 

- Zákaz vjazdu Poliklinika Klokočina – po obhliadke s dopravným inžinierom 

Krajského dopravného inšpektorátu PZ v Nitre bol daný návrh na vypracovanie 

projektu pre organizáciu dopravy na parkovisku, 

- Zametanie ulíc Jurkovičova, Mikovíniho, Čajkovského, Bellova a Beethovenova – 

ulice sú priebežne čistené 

- Areál Klokočinského jarmoku bude vyčistený s aktivačnými pracovníkmi pred 

konaním jarmoku, 

- Vyznačenie parkovacích miest vodorovným dopravným značením – na rokovaní 

komisie bolo dohodnuté, že tohto roku by sa ešte mohla realizovať obnova v častiach 

Klokočina III. a Chrenová III. Termín realizácie do 15.11.2016 v prípade schválenia 

finančných prostriedkov v rozpočte mesta, 

- Odpílenie suchej haluze v lokalite na Hviezdoslavovej ul. zabezpečí stredisko 

mestských služieb MsÚ 

- Vypratanie priestorov podchodu na Hviezdoslavovej ul. po bývalom nájomcovi je 

v štádiu riešenia, 

- Odburinenie spevnených plôch priestorov Klokočinského jarmoku a natretie pergoly 

bude zabezpečené,  

- Zabezpečené odstránenie koreňov /náletových drevín/ v betónovom múre Nedbalova 

ul., 

- Zasypanie jamy na Škultétyho ul. pri trafostanici, 

- Doplnenie malej odpadovej nádoby k lavičkám na futbalovom ihrisku Bizetova 2,4,6, 

- Žiadosť o vykonanie lokálnej opravy na chodníku a na vjazde na parkovisko na 

Novomeského 33 je zaevidovaná a po posúdení závažnosti bude zahrnuté odstránenie 

závady do zoznamu opráv miestnych chodníkov a komunikácií na rok 2016,                                                                                                                                       

Odbor majetku MsÚ: 

-  zaslali výzvy vlastníkom nebytových priestorov v budove Obchodného centra 

Sandokan na Jurkovičovej na udržiavanie poriadku na spevnenej ploche na 

Mikovíniho ulici za budovou OC Sandokan, 



- upozornili nájomcov predajných zariadení na trhovisku pri OC Sandokan na 

dodržiavanie  čistoty predajného miesta, 

- Preverenie majetkoprávnych pomerov pozemku od Domu dôchodcov na 

Dolnočermánskej ul. smerom k hasičskej zbrojnici, podľa snímky z mapy v k.ú. Nitra, 

je evidovaná parcela  vo vlastníctve Ministerstva vnútra a druhá parcela evidovaná vo 

vlastníctve mesta Nitra. Na citovaných parcelách je naplánovaná stavba „Cyklotrasa 

Klokočina – Borina – Hollého ulica- AS Nitra“ 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ: 

- Preverenie stavu prechodov na Golianovej ul. – vykonaná tvaromiestna obhliadka 

a v dvoch prípadoch je možné vykonať úpravu dotyku chodníka s vozovkou, 

požiadavka je preposlaná OKČaŽP, stredisku mestských služieb na priame vybavenie 

ako správcovi miestnych komunikácií 

Referát dopravy a miestnych komunikácií MsÚ: 

- Riešenie dopravnej situácie na svetelne riadenej križovatke pri OD Kaufland – 

požiadavka zaslaná na Okresné riaditeľstvo PZ v Nitre, Okresný dopravný inšpektorát 

v Nitre,   

Došlá pošta – stanoviská k nej: 

Referát evidencie obyvateľstva a domov MsÚ: Predložená  žiadosť o písomné vyjadrenie 

k pomenovaniu novovzniknutej ulici v časti mesta Klokočina, katastrálne územie Párské Háje. 

Je pravou odbočkou z ulice Pod Gaštanicou ja zároveň súbežná s ulicou Pod Hrabinou. Návrh 

názvu ulice od obyvateľov je „Pod Brezinou“ alebo „Pod Bučinou“. VMČ odporúča vybrať 

návrh „Pod Bučinou“.  

 

Odbor majetku MsÚ: - Zasiela kópiu vyjadrenia Michala Švihrana, bytom Janka Kráľa 

1329/25, Sládkovičovo, vlastníka pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 7469/60 – orná pôda 

o výmere 6281 m2 a reg.“C“ KN parc. 7469/61 orná pôda o výmere 2170 m2 v k.ú. Nitra, 

ktoré sa nachádzajú v mestskej časti Klokočina – Šúdol v tesnej blízkosti rodinných domov na 

ulici Ivana Braunera. Vyjadrenie zo dňa 4.8.2016 sa týka zabezpečenia starostlivosti o vyššie 

uvedené pozemky v zmysle písomnej výzvy zo dňa 26.7.2016, ktorou bol p. Švihran vyzvaný 

na vykonanie údržby a čistenia predmetných pozemkov na základe podnetu občanov žijúcich 

na ulici Ivana Braunera v Nitre. 

- Žiadosť spoločnosti RF-POOL s.r.o. so sídlom Nitra, Bizetova 23 týkajúca sa odkúpenia 

nehnuteľnosti – verejné WC na ulici Jurkovičova, t.j. parcela registra „C“ KN č. 7571 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2, vedené na LV č. 3681, vo vlastníctve Mesta 

Nitry, k.ú. Nitra. V prípade odkúpenia má žiadateľ záujem zrekonštruovať objekt, príp. 

nadstavbu, objekt by mal slúžiť ako obchodná prevádzka napr. železiarstvo, lekáreň a pod. 

VMČ nesúhlasí s odpredajom tohto  pozemku a stavby. 

 

Odbor komunálnych činností a ŽP MsÚ: - Vyžiadanie stanoviska k žiadosti Jakuba 

Harmata, z.z. Peter Harmat, bytom Nitra, Bizetova 37 k vyhradeniu parkovacieho miesta pre 

ZŤP na uvedenej ulici. VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

- Vyžiadanie  stanoviska k žiadosti Margity Fazekašovej,  bytom Nitra, Petzwalova 28 

k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. VMČ súhlasí s vyhradením 

parkovacieho miesta v zmysle žiadosti.  

- Zuzana Bekényiová, Nitra, Novomeského 517/12 žiada o vyjadrenie k vyhradeniu 

parkovacieho miesta FO s ťažkým zdravotným postihnutím v mieste trvalého bydliska. VMČ 

súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta v zmysle žiadosti.  

- zaslanie zoznamu rozkopávok v priebehu mesiacov jún – júl 2016 

- informácia o jesennom upratovaní v roku 2016  

 



 

K bodu 5/ 

Rôzne 

- Ing. arch. Císar informoval o výstavbe zariadenia pre seniorov na Bulharskej ul.  

- Mgr. Svitač informoval o nájme za používanie priestorov telocvične. 

- V mesiaci september sa uskutoční verejné stretnutie s občanmi v Dome Matice 

slovenskej, presný termín a hodina bude zverejnený dodatočne.                            

   

K bodu 6/ 

Pripomienky VMČ: 

1. Na križovatke ulica Pavla Straussa a Hviezdoslavova pri odbočovaní do mesta treba 

sprehľadniť križovatku opílením stromov, z dôvodu zasahujúcich haluzí stromov do 

výhľadu   vodičom /pripomienka od Mgr. Petrášovej/ 

2. Žiadame o vyjadrenie  k možnosti  vybudovaniu ihriska „Street  park“  za Family 

centrom, podnet od občana /pripomienka od Ing. Buršákovej/. 

3. VMČ žiada odstrániť obrubník na vstupe  parkoviska na Beethovenovej 2-4 /RNDr. 

Rácová/. 

4. VMČ opätovne upozorňuje na nutnosť opraviť výtlky a jamy na Šúdolskej ulici 

/pripomienka od RNDr. Rácovej/. 

5. VMČ žida o informáciu v akom štádiu je realizácia priechodu pre chodcov na 

Hviezdoslavovej ul. z Bizetovej ul. /pripomienka od RNDr. Rácovej/ 

6. VMČ žiada o vyjadrenie v akom štádiu je zrušenie nájomnej zmluvy a vypratania 

fitnes centra v priestoroch MŠ Alexyho,  ktoré má v prenájme p. Karabinoš 

/pripomienka od RNDr. Rácovej/.  

7. VMČ žiada o stanovisko k možnosti osadenia retardéra na ul. Petzwalova 26 až 44, 

podnet od občana /pripomienka od Mgr. Ajdariovej/. 

8. Medzi bytovým domom Novomeského 75 a kotolňou VS 8 je suchý strom. 

/pripomienka od Ing. Dovičoviča/. 

9. VMČ žiada vyčistiť krajnice komunikácií uliciach Alexyho, Pezinská, Partizánska 

a Žilinská /pripomienka od p. Hollého/. 

                                                                                                       

    

                                          

     Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa  12.9.2016 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 

 


