
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.  11/2015 

 

 

 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa   9. 11.  2015 

v priestoroch  ZŠ Benkova  v Nitre  s týmto programom: 

 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia z rokovania MR a MZ 

3. Prerokovanie došlej pošty 

4. Príprava Vianočných akcií na Klokočine 

5. Rôzne 

       

       

 

       Zasadnutia  sa zúčastnilo 12 členov VMČ:  RNDr. Rácová, Ing.Dovičovič, F. Hollý, Mgr. 

Ajdariová, Ing. Buršáková,  PhD., Mgr. Tekeliová, Ing.arch. Císar, Dr. Frišo, Mgr. Svitač, 

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

Vašinová, Ing. Moravčík. Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ  - 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.  

 

K bodu 2/ 

Informáciu z rokovania MR podali  p. Hollý, RNDr. Rácová  a Ing. Dovičovič. 

 

K bodu 3/ 

1. Predložený návrh  bezbariérových prechodov na Baničovej ul. spracovaný  

poslankyňou Mgr. Ajdariovou. 

2. Predložená žiadosť firmy A&B TRUST s.r.o. Topoľčany o prenájom nebytových 

priestorov – podchod na Klokočine nachádzajúcom sa na uliciach Dolnočermánska 

Hviezdoslavova, kde plánuje priestor využívať na disko bar a herňu. VMČ neodporúča 

prenajať uvedené priestory na disko bar a herňu.  

3. Žiadosť p. Košarišťanovej z Petzwalovej ul. – žiada o obnovenie detského ihriska 

a doplnenie hracích prvkov na Petzwalovej ul.  č. 44. VMČ odporúča rekonštruovať 

ihrisko v zmysle žiadosti, ktorú odstupujeme na   odbor komunálnych činností 

a životného prostredia MsÚ. 

4. Email p. Vasilka, ktorý nahlásil zlý technický stav detského ihriska v blízkosti domu 

Mikovíniho 4, priložené sú fotky z aktuálneho stavu ihriska. VMČ žiada zlikvidovať 



a demontovať nefunkčné lavičky, zrekonštruovať  2 lavičky, ktoré sú vzdialené ďalej 

od domu a pieskovisko odstrániť. /info podá p.Hollý/. 

5. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva predložil povolené rozkopávky na 

Klokočine.  

6. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – list zaslaný na vedomie, ktorý je 

adresovaný KR PZ, Krajskému dopravnému inšpektorátu PZ Nitra v ktorom žiadajú 

odsúhlasenie použitia a umiestnenia trvalého dopravného značenia na miestnej 

komunikácii Kmeťova pre zriadenie nového priechodu pre chodcov. 

7. Zaslaný podnet obyvateľa mesta p. Kotúčka z Petzwalovej ul. – po celej Petzwalovej 

ul. 2 – 36 sú poškodené chodníky, na nich sú veľké praskliny a nedá sa tadiaľ poriadne 

chodiť, hlavne s detskými kočíkmi a imobilní pacienti odkázaní na invalidný vozík 

majú tiež značný problém prejsť po takom chodníku. VMČ žiada odbor investičnej 

výstavby a rozvoja MsÚ, aby vykonali obhliadku týchto poškodených chodníkov  

a informovali VMČ o možnosti opravy uvedených chodníkov.  

8. MsÚ, útvar hlavného architekta – predložil žiadosť spoločnosti STAR-FIT, s.r.o. 

Bellova 11, Nitra vo veci odpredaja  časti pozemku parc. č. 7220/1 k.ú. o výmere 

24862 m2, pozemok sa využíva ako lokálny park pre obyvateľov. VMČ neodporúča 

odpredaj uvedeného pozemku. /hlasovanie: za 2, zdržali sa: 2, proti: 5/ 

9. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť o vyhradenie parkovacieho 

miesta pre ZŤP pre  Gejzu Gajdoša, bytom Baničova 22 na uvedenej ulici. VMČ 

súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

10. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť o vyhradenie parkovacieho 

miesta pre ZŤP pre  Petra Galana, bytom Jurkovičova 22  pre ZŤP na uvedenej ulici. 

VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

11. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť o vyhradenie parkovacieho 

miesta pre ZŤP  pre Ivetu Dovičovičovú, bytom Novomeského 75 pre ZŤP na 

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

12. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť o vyhradenie parkovacieho 

miesta pre ZŤP pre  Karola Hubáčka, bytom Čajkovského č.38  pre ZŤP na uvedenej 

ulici. VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta v zmysle žiadosti. 

13. MsÚ, odbor majetku predložil projektovú dokumentáciu stavby „Cyklotrasa Mlynárce 

– Diely – Klokočina“ k vyjadreniu. VMČ sa oboznámil s touto dokumentáciou 

a odporúča túto navrhovanú cyklotrasu.   

14. MsÚ, odbor investičnej výstavby a rozvoja -  odpoveď na pripomienku – vybudovanie 

chodníka na Popradskej ulici sa nenachádza v súčasne platnom rozpočte, ani v jeho 

návrhu. 

 

K bodu 4/ 

Príprava Vianočných akcií na Klokočine 

VMČ rozhodol, že Vianoce na Klokočine sa budú konať v priestoroch Klokočinského 

jarmoku v dňoch 18.12. a 19.12.2015.  Z poverenia VMČ budú rokovať o zabezpečení tejto 

akcie s mestom Nitra RNDr. Rácová, Ing. Dovičovič a p. Hollý. 

 

K bodu 5/ 

Rôzne: 

1. VMČ požiada Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Nitra, aby vykonali 

okamžitú obhliadku kanalizácie na Bizetovej 14,16 a 18, nakoľko sa z kanalizácie šíri 

neznesiteľný zápach a aby tento problém vyriešili.  



2. Predsedníčka oboznámila prítomných s evidovanými požiadavkami na zmeny 

a doplnky č. 6 územného plánu mesta Nitra, ktoré je predložil útvar hlavného 

architekta MsÚ Nitra. 

 

 

Pripomienky VMČ: 

Pre Mestské služby Nitra: 

1. VMČ žiada Mestské služby Nitra, aby v rámci možností upravili vstupné priestory 

Podchodu na Klokočine – zabezpečili proti vniknutiu do týchto priestorov a uzatvorili 

ich  od Hviezdoslavovej ul. zo strany priestranstva Klokočinského jarmoku. 

2. Na rohu ulíc Hviezdoslavova  a Mikovíniho zostal po dopravnej nehode  neporiadok, 

ktorý  do dnešného dňa nikto neodpratal.  

3. VMČ žiada, aby Mestské služby zberali a zametali lístie tam, kde sa to lístie nachádza 

a aby nezametali čistú komunikáciu /postreh člena VMČ/. 

4. VMČ žiada opraviť výtlky na Jarabinovej ul. 

5. VMČ žiada opraviť 2 lavičky v blízkosti pohostinstva MAURUS smerom k detskému 

ihrisku. 

Pre MsÚ, odbor komunálnych činností Nitra: 

1. VMČ žiada zabezpečiť  na rohu ulíc Hviezdoslavova a Mikovíniho  opravu 

poškodeného verejného  osvetlenia, ktoré nesvieti a upevniť  odtrhnutú  kameru  po 

dopravnej nehode.  

 

 

 

 

 

            Ďalšie zasadnutie VMČ bude dňa 7.12.2015 o 17.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        RNDr. Marta Rácová, v.r. 

                                            predsedníčka VMČ č. 4 

                                               
 

 

                        

Zapísala: Helena Miháliková 

sekretárka VMČ 

 

   

 

 

 


