
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

Predseda výboru: RNDr. Marta Rácová  

Sekretárky výboru: Helena Miháliková, JUDr. Eva Gánoczyová  

 

                    Z á p i s n i c a  č.  1/2017 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa   9. 1.  2017 

v budove Mestského úradu  v Nitre  s týmto programom: 

 
1. Otvorenie 

2. Príspevok Ing. arch. Císara 

3. Príprava verejného stretnutia s občanmi   

4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

      5.   Rôzne 

 6.   Požiadavky a pripomienky VMČ    

 

       Zasadnutia  sa zúčastnilo 12 členov VMČ:  RNDr. Rácová, Hollý, Mgr. Ajdariová,    

Mgr. Tekeliová, Dr. Frišo, Mgr. Svitač, PhDr. Valábiková,  Ing. arch. Císar, Vašinová, Ing. 

Buršáková, Ing. Dovičovič, MUDr.Hasilla, PhD. Neprítomní ospravedlnení: Ing. Nemky,   

Mgr. Vereš a Mgr. Petrášová.  Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ  - 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.  

 

K bodu 2/ 

Nakoľko v decembrovej zápisnici nebolo v bode rôzne zaznamenané všetko čo predniesol 

Ing. arch. Císar, z tohto dôvodu opätovne zdôraznil, že napriek snahe VMČ neboli za ostatné 

roky zrealizované dôležité investičné akcie VMČ č. 4: 

- Námestie s tržnicou pred Sandokanom 

- Dobudovanie servisného objektu v parku pri Family centre 

- Dobudovanie priestoru Klokočinského jarmoku 

- Dobudovanie interiéru pre činnosť VMČ v objekte Sandokan 

- Zvýšenie bezpečnosti pri križovatke Popradská-Nitrianska úpravou dopravného    

   značenia a predĺžením chodníka na Popradskej 

- Úprava podchodu v hlavnej križovatke Klokočiny 

- Realizácia kruhovej križovatky na styku Škultétyho a Dolnočermánskej 

- Vytvorenie efektívneho systému parkovania na Klokočine zmanažovaním výstavby   

   parkovacích domov. Upozornil na to, že sa okrem drobných opráv a údržby existujúcich 

zariadení zvýšila iba realizácia aktivít súvisiacich so zábavnou a kultúrnou činnosťou.  

 

RNDr. Rácová celkom nesúhlasí s vyjadrením Ing. arch. Císara, nakoľko: 

-Projekt námestia s tržnicou je po vzniku reťazcov problematický- sú obavy s využitím 

a návratnosťou zdrojov, mesto má v súčasnosti iné priority 

-Park pod Borinou-bolo viac výberových konaní- každý víťaz odstúpil od realizácie pre 

vysokú finančnú náročnosť dotiahnutia sietí- žiadajme to od mesta alebo to urobme z peňazí 

VMČ 

-Priestory pre prácu VMČ v objekte Sandokan- odhlasovali sme, že ich dáme k dispozícii 

Službytu pre prenájom 



-Problém parkovania je náročný- rieši sa, máme v komisii troch ľudí z VMČ, 

z prostriedkov VMČ sa vybudovalo niekoľko parkovísk v tomto roku 

-  zrenovovali sa ďalšie základné školy, nová MŠ Nedbalova  sa vybudovala, v roku 2016 

sa realizovali investičné akcie v hodnote 500 tis. eur na území VMČ , niektoré sa 

presunuli do roku 2017, ale sú finančne kryté- z veľkých akcií je to oprava komunikácie 

Belova za zhruba 250 tis eur. Po kultúrnych akciách zostanú zážitky, občania s tým žijú 

má to veľký význam . Z prostriedkov VMČ na rok 2017 máme možnosť znovu 

realizovať investičné akcie- budete o tom hlasovať – môžeme tam dať okrem chodníkov 

a komunikácií aj úpravu priestorov jarmoku, okružnú križovatku, park pod Borinou. 

 

K bodu 3/ 

Verejné stretnutie občanov VMČ plánuje  v týchto termínoch: 

13.3.2017 o 16,00 hod. Klokočina I. v zasadačke OSBD na Benkovej ul.  

14.3.2017 o 16,00 hod. Klokočina II. na ZŠ Beethovenova  

15.3.2017 o 16,00 hod. Klokočina III. V Dome MS 

Na tieto stretnutia občanov budú prizvaní aj splnomocnení zástupcovia bytov a to 

prostredníctvom OSBD Nitra a Službytu Nitra, s.r.o.  Do tlače budú dané pozvánky na tieto 

stretnutia. 

 

K bodu 4/ 

Odpovede na pripomienky: 

1. MsÚ Nitra, odbor kom. činností a životného prostredia – problém státia vozidiel pred 

debarierizovanými časťami chodníkov na ul. Beethovenova a Bellova je v riešení. 

V spolupráci s KDI PZ sa hľadá vhodný spôsob ako v súlade s platnou legislatívou 

uvedené doriešiť. 

2. MsÚ Nitra, odbor invest. výstavby a rozvoja – žiadosť o riešenie chodníka na 

Novomeského ulici od č. 33-53 – v roku 2013 boli realizované chodníky 59-70, 

požadované chodníky neboli ešte odborom opravované. 

3. Žiadosť JUDr. Heleny Spišiakovej, bytom Nitra, Jedlíkova 17 o vyjadrenie sa VMČ 

k vyhradeniu parkovacieho miesta z hľadiska kapacity parkovacích plôch v lokalite 

nachádzajúcej sa  územnej pôsobnosti výboru pre FO s ŤZP. VMČ odporúča prideliť 

parkovacie miesto v zmysle žiadosti. 

4. Žiadosť Mgr. Jozefa Bakoša, bytom Nitra, Škultétyho 3 o vyjadrenie sa VMČ 

k vyhradeniu parkovacieho miesta z hľadiska kapacity parkovacích plôch v lokalite 

nachádzajúcej sa  územnej pôsobnosti výboru pre FO s ŤZP. VMČ odporúča prideliť 

parkovacie miesto v zmysle žiadosti. 

5. MsÚ Nitra, odbor majetku predložil žiadosť spoločnosti Merge, s.r.o. Nitra, 

Škultétyho 20, nájomcu časti parcely registra „C“ KN č. 7348/1 o výmere 43 m2 v kat. 

úz. Nitra, Škultétyho ul. pod predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa, o súhlas 

s podnájmom prenajatej nehnuteľnosti pre pôvodnú majiteľku stánku Natašu 

Horniakovú, Nitra, Škultétyho 14 a rozšírením účelu nájmu o predaj 

poľnohospodárskych produktov.  VMČ súhlasí s podnájmom prenajatej nehnuteľnosti 

a rozšírením účelu stánku v zmysle žiadosti. 

 

K bodu 5/ 

Boli dohodnuté termíny akcií VMČ: 

25.2.2017  Zabíjačka na Klokočine 

1.,2. a  3. 9. 2017 Klokočinský jarmok 

Na útvar propagácie a cestovného ruchu MsÚ Nitra bude zaslaná požiadavka: 

na 500 kusov pier pre dôchodcov  



a   tlač pozvánok v počte 100 plagátov na každú akciu: 

- zabíjačka, 

- stavanie mája, 

- deň detí,   

- Vianoce na sídlisku, 

- Klokočinský jarmok + veľké plagáty 

 

RNDr. Rácová informovala o zaradení investičných akcií do rozpočtu na rok 2017, 

prítomní doplnili tento návrh a vyčlenili niektoré akcie ako mestské akcie. 

     VMČ navrhuje zaradiť do rozpočtu  na rok 2017 a realizovať tieto akcie: 

- opravu povrchu multifunkčného ihriska pri športovej hale na Klokočine, vrátane 

oplotenia (mestská akcia) 

-  doriešiť odvodnenie multifunkčného ihriska na Škultétyho ulici (mestská akcia) 

- súvislá oprava zvlneného chodníka na  Baničovej ulice, dokončenie debarierizácie  

- debarierizácia vstupu do Domu Matice slovenskej- Službyt 

- súvislá úprava komunikácie Škultétyho (vrátane sklopenia obrubníkov) 

- súvislá oprava komunikácie Nedbalova (od Golianovej po Škultétyho) 

- vyhotovenie projektovej dokumentácie  okružnej  križovatky Škultétyho 

a Dolnočermánska  (mestská akcia) 

- súvislá oprava prepadnutého chodníka na  ulici Benkova č. 6 až 12 

- súvislá oprava chodníka na ulici  Žilinská (horná časť vľavo) 

            -      v priestoroch MŠ Alexyho vykonať rekonštrukciu pavilónu (mestská akcia)    

-   zhotoviť  pergolu v MŠ Benkova 

 -  výmena okien v priestoroch knižnice v budove na Jurkovičovej ul.(mestská 

akcia) 

 -    pokračovať v ďalšej etape kanalizácie na Šúdolskej ul. 

 -    riešiť  podchod na Hviezdoslavovej ul. – využitie, rekonštrukcia, prenájom 

 -   riešiť odvodnenie domu Baničova 2-8 – PD a realizácia 

 -  oprava komunikácie na križovatke Kmeťová a Hviezdoslavova po pravej strane 

(od Šúdolu) - zvlnená komunikácia 

 -  pokračovať v budovaní parkovísk – priebežne doplníme 

 -  rekonštrukcie schodov za poštou Jurkovičova ul. 

 - rekonštrukcia schodov na Klokočine III vedúcich zdola na Petzvalovu ul, a 2x 

schody pri MŠ Nedbalova 

- súvislé opravy ciest nerealizovaných v roku 2016 - Škultétyho, Pražská, 

Alexyho, Nedbalova 

- požadované a nerealizované akcie z roku 2016 

- vybudovanie bočných schodov v priestoroch Klokočinského jarmoku 

- vybudovanie schodov v priestoroch Klokočinského jarmoku (na tej strane ako 

je oliva) (mestská akcia)  

- vybudovanie elektrickej a vodovodnej prípojky v parku pri Family centre 

- oprava chodníka pri Pošte na Jurkovičovej ul. 

- oprava prístupovej cesty k parkovisku na ulici Petzwalova 58-60 
 

      Uznesenie: 

VMČ žiada, aby sa tieto vymenované investičné akcie chápali ako mestské akcie a neboli 

realizované z rozpočtu VMČ Klokočina:  

- Vybudovanie  schodov na Klokočinskom jarmoku /na tej strane, ako je oliva/ 

- Oprava povrchu multifunkčného ihriska pri ŠH na Klokočine, vrátane oplotenia, 

- Odvodnenie multifunkčného ihriska na Škultétyho ul., 



- Vyhotovenie PD okružnej križovatky Škultétyho a Dolnočermánska,  

- Rekonštrukcia pavilónu v MŠ Alexyho  pergola MŠ Benkova 

- Výmena okien v priestoroch knižnice na Jurkovičovej ul. 

- Debarierizácia vstupu do DMS 

Hlasovanie: za: všetci 

      

      K bodu 6/ 

Pripomienky VMČ: 

1. VMČ navrhuje skontrolovať komunikáciu na Novomeského ul. od č. 33 po č. 53, 

nakoľko bola zrekonštruovaná a opäť začína praskať, bolo by vhodné investíciu 

reklamovať. (Ospravedlňujeme sa za predošlú pripomienku nejde o chodník ale 

komunikáciu). 

2. Na Hviezdoslavovej ul. smerom od mesta ako je autobusová zastávka Čajkovského je 

medzi prechodom pre chodcov a zastávkou popraskaná komunikácia /Mgr. Svitač/. 

3. VMČ eviduje opodstatnené podnety a nespokojnosť občanov so stavom chodníkov po 

napadnutí snehom na Klokočine, väčšina chodníkov nie je odprataná /Ing. Dovičovič, 

Mgr. Tekeliová/. 

4. VMČ žiada očistiť nástupné plochy autobusových zastávok, nakoľko tam zostal sneh 

a ľad, hrozia úrazy /p.Vašinová/. 

5. VMČ žiada urgentne  dovybaviť stredisko mestských služieb technikou na zimnú 

údržbu, prepustiť neschopných pracovníkov a využívať aktivačných pracovníkov na 

verejnoprospešné práce /Hollý, RNDr. Rácová/. 

6. VMČ sa sťažuje na pracovníkov prevádzky Billy, ktorí odhŕňali sneh z ich parkoviska 

a kopy snehu nahrnuli na chodník /Hollý/. 

7. VMČ žiada Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť v Nitre o odstránenie 

havarijného stavu okolo kanála na prepadnutej ceste na Bizetovej č. 14,16 a 18 /Ing. 

Buršáková, Mgr. Svitač/.  

 

 

 

     Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 13.2.2017 o 16,00 hod. Po prerokovaní 

všetkých bodov programu bolo zasadnutie ukončené.  

 

 

 

 

 

          RNDr. Marta Rácová, v.r. 

            predsedníčka VMČ č. 4 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: 

Helena Miháliková 

sekretárka VMČ č. 4 

 

 


