
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.  5/2016 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa   9. 5.   2016 

v budove Mestského úradu  v Nitre  s týmto programom: 

 
1. Otvorenie 

2. Požiadavka firmy NISAT s.r.o. 

3. Vystúpenie občianskeho združenia ŠOK 

4. Informácie z rokovania MZ, MR a komisií   

5. Príprava akcie „Deň detí“ 

6. Príprava Klokočinského jarmoku  

7.   Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

      8.   Rôzne 

 9.   Požiadavky a pripomienky VMČ    

 

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

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

Petrášová, Ing. Buršáková, Ing. Dovičovič, Ing. Nemky. Neprítomní ospravedlnení: MUDr. 

Hasilla, PhD.,  Mgr. Vereš.  Zasadnutia sa ďalej zúčastnili za firmu NISAT s.r.o. p. Teplan 

a za združenie ŠOK p. Ivančík, Hollý, Migrová  a  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/ 

Predložená žiadosť firmy NISAT s.r.o. Nitra, Piešťanská 20 k vyhradeniu 1 parkovacieho 

miesta na zabezpečenie zásobovania a vývozu potravinových výrobkov pre občanov mesta 

Nitry na ulici Mikovíniho č. 8. Na rokovaní sa zúčastnil majiteľ firmy p. Teplan, ktorý 

vysvetlil požiadavku k vyhradeniu parkovacieho miesta. VMČ odporúča prideliť prevádzke 1 

parkovacie miesto. 

Hlasovanie: za: 11, proti: 1, zdržal sa: 0 

 

K bodu 3/ 

Pán Ivančík – predseda občianskeho združenia ŠOK požiadal prítomných o súhlas na využitie 

voľného priestoru „Parku  pod Borinou“, kde by umiestnili drevené sochy významných 

osobností Slovenska / Spišák, Jesenský, Mojto, Telegdy /biskup/, Pribina/ a informačné tabule 

k týmto sochám.  Predbežne hovorili s pracovníkmi mesta Nitry Ing. arch. Ligačovou a Ing. 

Lančaričom o tomto návrhu. 

VMČ odporúča hl. architektovi mesta Nitry súhlasiť so zámerom občianskeho združenia ŠOK 

osadiť v Parku pod Borinou 4 drevené  sochy významných osobností Slovenska. 

Hlasovanie: za:10, proti: 0, zdržali sa: 2   

 

K bodu 4/ 

Informáciu z rokovania  MZ podala   poslankyňa RNDr. Rácová. 

 



K bodu 5/ 

Akcia „Deň detí“ –  informovala Mgr. Ajdariová. Akcia sa bude  konať 28. 5. 2016  pri Parku 

pod Borinou, registrácia bude od 15,00 hod., počíta sa s počtom detí 150, technické 

zabezpečenie a program je v štádiu riešenia. 

 

K bodu 6/ 

RNDr. Rácová informovala o kultúrnom programe v jednotlivých dňoch jarmoku, ktorý 

pripravilo oddelenie kultúry a návrh bol písomne predložený členom VMČ. Jarmok sa bude 

konať 26.8. 2016 až 28.8.2016. Akcia sa priebežne pripravuje, pracovná skupina pre prípravu 

jarmoku RNDr. Rácová, Mgr. Tekeliová, Ing .Buršáková a Ing. arch. Císar osloví odbor 

kultúry s požiadavkou VMČ, aby rokovali  s nitrianskymi kapelami  o možnosti ich 

účinkovania na jarmoku. 

 

K bodu 7/ 

Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

1. MsÚ, ref. dopravy a CH –  príprava návrhu koncepcie pre reguláciu parkovania 

v obytných súboroch  - žiadajú o určenie členov, ktorí budú v spolupráci s ref. dopravy 

a MK pripravovať návrh koncepcie.  

VMČ navrhuje členov Mgr. Ajdariovú, Mgr. Tekeliovú a Hollého.  

2. Návrh VZN  č. 4/2009 o parkovaní na území mesta Nitry bol zaslaný emailom 

z útvaru hlavného architekta. VMČ navrhuje: 

-          Zjednosmernenie ulíc  tam kde to nenaruší plynulosť premávky a zvýši výrazne počet 

parkovacích miest 

      -          Vylúčenie parkovania dodávok a nadrozmerných motorových vozidiel   na sídlisku 

      -          § 5 bod 3a a 4a – upresniť druh dokladu 

      -          Zahrnúť onkologických pacientov medzi občanov, ktorí budú mať právo požiadať  

             o vymedzenie parkovacieho miesta 

      -          § 5 bod 11 doplniť písmeno d/ zneužívanie parkovacích miest /myslí sa tým  

             zvýhodňovanie rodinných príslušníkov, preparkovaním občana ZŤP a tým uvoľnenie  

             miesta vo večerných hodinách rodinnému príslušníkovi/ 

      -          § 2 bod 3 písm a/  - vypustiť tento bod   /zostanú tam parkovacie miesta pre osobné  

             autá/  

3. MsÚ, ref. dopravy a CH – zaslaný list na vedomie, ktorý je adresovaný KR PZ Nitra – 

odsúhlasenie použitia a umiestnenia trvalého návrhu osadenia dopravného značenia 

pre zriadenie nového priechodu pre chodcov – MK Kmeťova. 

4. MsÚ, OKČaŽP – odpoveď na pripomienky: k  doplneniu realizácie zábradlia 

v priestore križovatky Hviezdoslavova, Dolnočermánska  a Mikovíniho a opravu 

schodiska z Čajkovského ul.   pristúpia po posúdení možnosti realizácie. 

5. MsÚ, OKČaŽP – odpoveď na pripomienku: – vypílenie olivy v priestore 

Klokočinského jarmoku – odstúpené na útvar hlavného architekta MsÚ. 

6. MsÚ, odbor investičnej výstavky a rozvoja – odpoveď na pripomienky, ktoré boli 

požadované na verejnom stretnutí s občanmi Klokočiny a budú zaradené do návrhu 

rozpočtu mesta na tento rok. 

7. MsP Nitra – odpoveď na pripomienku,  ktorá bola požadovaná na stretnutí s občanmi - 

kontrolu parkovania vozidiel v blízkosti tzv. polopodzemných kontajnerov na 

Jurkovičovej ul. zaradili do priebežných úloh v rámci hliadkovej činnosti v obvode 

Klokočina. 

8. MsP Nitra – odpoveď na pripomienky: inštalácia kamerového systému na Dunajskej 

ulici, kontrola v autobusoch MHD, kontrola parkovania taxislužieb, pitie alkoholu na 

verejnom priestranstve, kontrola schodiska pri OD Sandokan, parkovanie vozidiel 



v ZŠ Beethovenova, odchyt psov, parkovanie dodávok a iných motorových vozidiel na 

chodníkoch. 

9. MsÚ, ref. dopravy a CH – predložená žiadosť Márie Horákovej , opatrovník pre Juraja 

Horáka, bytom Bazovského č. 6 k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na 

uvedenej ulici. VMČ nemá výhrady k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle 

žiadosti. 

10. MsÚ, ref. dopravy a CH – predložená žiadosť Vladimíra Belka,  bytom Benkova č. 12 

k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. VMČ nemá výhrady 

k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

11. MsÚ, ref. dopravy a CH – predložená žiadosť Ing. Rozálie Caňovej,  bytom Baničova 

č. 8  k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. VMČ nemá 

výhrady k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

12. MsÚ, ref. dopravy a CH – predložená žiadosť Petra Tomasoszkiho,  bytom 

Novomeského č. 45 k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. 

VMČ nemá výhrady k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

13. MsÚ, ref. dopravy a CH – predložená žiadosť Miroslava Adamčíka,  bytom 

Čajkovského  č. 19 k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. 

VMČ nemá výhrady k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

14. MsÚ, ref. dopravy a CH – predložená žiadosť Lenky Podhradskej,  bytom Petzwalova 

č. 44 k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. VMČ nemá 

výhrady k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

15. MsÚ, ref. dopravy a CH – predložená žiadosť Tibora Tomastu,  bytom Baničova č. 22 

k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. VMČ nemá výhrady 

k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

16. MsÚ, ref. dopravy a CH – predložená žiadosť Moniky Kunkelovej,  bytom Jedlíkova 

č. 21 k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. VMČ nemá 

výhrady k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

17. MsÚ, ref. dopravy a CH – predložená žiadosť Dušana Danka,  bytom Beethovenova č. 

16 k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. VMČ nemá výhrady 

k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

18. MsÚ, ref. dopravy a CH – predložená žiadosť Dušany Zabákovej,  bytom 

Beethovenova č. 10 k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. 

VMČ nemá výhrady k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

19. MsÚ, ref. dopravy a CH – predložená žiadosť Pavla Holého,  bytom Škultétyho č. 8 

k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. VMČ nemá výhrady 

k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

20. MsÚ, ref. dopravy a CH – predložená námietka Zuzany Juríkovej,  bytom Škultétyho  

č. 36 k nesúhlasnému stanovisku VMČ zo dňa 9.3.2016   k vyhradeniu parkovacieho 

miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. Žiadosť bola opätovne prehodnotená a VMČ 

neodporúča  prideliť parkovacie miesto. 

 

K bodu 8/ 

Rôzne 

- Diskusia ohľadne Domu Matice Slovenskej na Dolnočermánskej ul. 

Predsedníčka VMČ zorganizuje rokovanie s riaditeľkou Domu MS o využívaní priestorov MS 

na Dolnočermánskej ul. pre potreby mesta a o bezbariérovom vstupe do tejto budovy.  

Rokovania sa zúčastnia poslanci Ing. Nemky, Mgr. Ajdariová a RNDr. Rácová. 

- Do zápisnice treba napísať meno toho, kto dá pripomienku na VMČ- návrh 

poslankyne  Mgr. Ajdariovej 



- Zrekonštruované priestory v OC Sandokan – RNDr. Rácová informovala, že 

o probléme hovorila na MR a požiadala o pomoc vedenie mesta – nutné práce by 

vykonal Službyt. 

  

 

K bodu 9/ 

Požiadavky  a pripomienky VMČ 

1. VMČ žiada informáciu ohľadne údržby a opráv detských ihrísk, v akom stave sú 

pieskoviská, kedy je vykonávaná kontrola detských ihrísk, výmena piesku. VMČ 

žiada, aby sa dostavil na zasadnutie VMČ pracovník, ktorý má túto problematiku na 

starosti. /pripomienka od Mgr.  Ajdariovej/ 

2. VMČ upozorňuje na veľký suchý strom na Novomeského č. 75 smerom 

k výmenníkovej stanici. /pripomienka od Mgr. Svitača/ 

3. VMČ žiada posúdiť možnosť realizácie priechodu cez cestu smerom od Braneckého 

ul. od židovského cintorína na parkovisko pri párovskom cintoríne. /pripomienka od 

Dr. Friša, pripojený je nákres/ 

4. VMČ žiada vyznačiť pred obytným domom Benkova 6,8,10,12 parkovacie čiary 

/pripomienka od p. Vašinovej/ 

5. VMČ žiada vyčistiť parkovisko pred obytným domom Benkova 6,8,10,12, nachádza 

sa tu zoschnuté a  nahrnuté lístie a špina. /pripomienka od p. Vašinovej/ 

6. VMČ žiada o informáciu, či je možné zosynchronizovať svetelné križovatky na 

Hviezdoslavovej ul. / pripomienka od p. Hollého/ 

7. VMČ žiada obnoviť vodorovné dopravné značenie na ul. Škultétyho 5 po Škultétyho 

3, aby autá nestáli na chodníkoch. /pripomienka od Mgr. Petrášovej/ 

8. VMČ žiada zistiť stav ihličnatého stromu Duglaska na Baničovej 18-20, ktorý je 

vysušený, či nehrozí jeho pád. /pripomienka od Mgr. Tekeliovej/ 

9. VMČ žiada o informáciu o postupe realizácie parkovacích čiar na parkoviskách na 

sídlisku – túto pripomienku zasielame opätovne /pripomienka od RNDr. Rácovej/ 

 

 

Ďalšie zasadnutie VMČ bude dňa 13. 6.  2016 o 16,00 hod. na Mestskom úrade v Nitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         RNDr. Marta Rácová,v.r. 

                                            predsedníčka VMČ č. 4 

Zapísala: 
Helena Miháliková 

sekretárka  VMČ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


