
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

Zápisnica z verejného  stretnutia občanov  konaného dňa 14.09.2016 o 17.00 hod. 

v Dome Matice slovenskej v Nitre 

 

Stretnutia sa zúčastnili: primátor: Jozef Dvonč, prednosta MsÚ: Igor Kršiak, vedúci odboru 

komunálnych činností a životného prostredia: Ing. Jakubčin, veliteľ MsP okrsku Klokočina: 

Mgr. Husár,  členovia VMČ: RNDr. Rácová, Mgr. Ajdariová, Ing. Buršáková, Mgr. 

Tekeliová, Hollý, Ing. arch. Císar a sekretárky VMČ a občania Klokočiny (viď prezenčná 

listina). 

Stretnutie otvorila predsedníčka výboru RNDr. Marta Rácová, ktorá krátkym príhovorom 

zhodnotila uplynulú činnosť VMČ a následne prevzal slovo primátor Jozef Dvonč, ktorý 

rovnako v  príhovore oboznámil prítomných s investičnou činnosťou mesta, ktorá sa dotýkala 

aj obyvateľov Klokočiny. 

Nasledovali otázky prítomných obyvateľov: 

p. Ďurišová  upozornila, že na stretnutí zástupcov vlastníkov bytov sa občania dotazujú 

napríklad na vybudovanie chodníkov a parkovísk a upozornila prítomných poslancov na 

problémy s neprispôsobivými občanmi, ktorí byty užívajú na základe nájomného vzťahu 

a spôsobujú mnohé susedské spory. P. Ďurišová upozornila, že občania sa v mnohých 

prípadoch boja nahlasovať konkrétnych neprispôsobivých občanov, nakoľko podnet nie je 

anonymný a nahlasovateľom potom vznikajú problémy. Rovnako upozornila aj na fakt, že 

napríklad smetné nádoby bývajú často rozoberané  neprispôsobivými občanmi, obyvatelia 

iných častí mesta vyhadzujú vrecia s odpadom do ich nádoby, požiadala o dodávku 

podzemných nádob „Molokov“ 

p. Bidelnica poďakoval MsP za riešenie situácie s parkovaním na Jurkovičovej ul.  a ďalej 

poukázal na problémy s neodvážaním pokoseného odpadu, na cestu na hrade od sochy 

Corgoňa, ktorá je v zlom stave a vyjadril sa, že by do budúcna očakával viac fotiek z rôznych 

akcií mesta nielen fotením poslancov, ale aj viacerými zábermi zabávajúcich sa občanov na 

týchto akciách. Na záver sa opýtal na stav skeletu pri rieke pod Zoborom, na čo mu bolo 

odpovedané p. primátorom, že v stavbe sa na jar bude pravdepodobne pokračovať. 

p. Zeleňáková  na stretnutí vyvolala rozpravu o detských ihriskách, napríklad aj riešenie 

ihriska pri Family centre, kde navrhuje zriadiť dopravné ihrisko, dala návrh na revitalizovanie 

ihrísk na území Klokočiny a upozornila na niektoré ihriská, ktoré sú v zlom stave, hlavne 

indiánske ihrisko. Rovnako sa zaujímala aj o vybudovanie cyklotrasy na Klokočine a dala 

podnet na vyčistenie areálu okolo MŠ Škultétyho, kde sa stretávajú rôzne skupiny obyvateľov 

a spôsobujú znečistenie.  

P. Habay poďakoval poslankyni Buršákovej  a MsP za riešenie situácie na Bizetovej ul. 



P. Bidelnica  otvoril rozpravu o detských ihriskách a potrebe ich revitalizácie, na čo reagovala 

p. Ajdariová, ktorá prisľúbila, že situácia sa postupne bude riešiť a vytipujú sa centrá, kde sa 

spravia väčšie a finančne náročnejšie ihriská pre deti. Zapojil sa aj p. Cisár, ktorý rovnako 

potvrdil, že detské ihriská sa do budúcna budú revitalizovať.  

P. Kukučková upozornila na rušenie nočného kľudu v okolí obchodného domu Sandokan 

a upozornila aj na chodník na ul. Baničovej, ktorý je v zlom stave a na znečistené schodisko 

pred OD Kaufland.  

Na záver občania spomenuli aj požiadavku na riešenie staršej budovy na Benkovej ulici, 

konkrétne na čistotu, na čo reagoval príslušník MsP, že ide o súkromné vlastníctvo a situáciu 

sa snažia riešiť už dlhodobo.  

 
     Jednotlivým občanom odpovedal primátor mesta, ako aj jednotliví zástupcovia mesta. 

Pokiaľ bude zápisnica zo schôdze vlastníkov domov, bude sa VMČ na najbližšom zasadnutí  
zaoberať požiadavkami, ktoré sú v kompetencii mesta a môžu sa vybaviť k spokojnosti 

občanov. 
 
     Predsedníčka poďakovala prítomným za účasť na verejnom stretnutí občanov. 

 
    

 
 
 

 
   

        RNDr. Marta Rácová,v.r. 

          predsedníčka VMČ č. 4 

 

Zapísala: 
JUDr. Gánoczyová 

sekretárka VMČ č.4 
 
                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 


