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Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

                                                    Z á p i s n i c a    č.  7/2016 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 11.7.2016 

v Dome Matice slovenskej s týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

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

a ďalších rokovaniach 

3. Príprava Klokočinského jarmoku 

4. Rôzne 

5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

6. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

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

P.Ajdariová, Ing.J. Buršáková, Mgr. D.Tekeliová, Ing. M. Nemky, Ing.arch. J.Císar, 

Mgr. K. Petrášová, Mgr.Ľ.Svitač,  PhDr. M. Valábiková, Mgr. S. Vereš,  M. Vašinová 

ospravedlnení:   MUDr. J. Hasilla, F. Hollý, Dr. J. Frišo. 

Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ a časti zasadnutia p. J. Ambrózi. 

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. V rámci bodu 1 sa rokovania 

zúčastnil p. Jozef Ambrózi, ktorý  požiadal o dodatočné prehodnotenie jeho žiadosti 

k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP, predložil ambulantný nález a lekársku 

správu. VMČ ruší svoje pôvodné stanovisko, kde neodporúča predĺžiť vyhradenie 

parkovacieho miesta. Na základe doložených odborných lekárskych správ VMČ 

súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta pre p. Jozefa Ambróziho, bytom Benkova 

10 na uvedenej ulici. 

Hlasovanie: za 12, proti:0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 2 

Predsedníčka VMČ RNDr. Rácová informovala 

- o rokovaní mestského zastupiteľstva  

- o pracovnom rokovaní ohľadne riešenia možnosti parkovania na chodníkoch na 

sídlisku Klokočina na ul. Jedlíkova, Partizánska, Považská, Baničova, Golianova, 

Borodáčova a Bizetova, ktoré sa konalo na MsÚ dňa 11.7.2016 

- o stave detských ihrísk, p. Keszeli sa ospravedlnil zo zasadnutia VMČ a predložil 

emailom krátku správu o stave detských ihrísk. Každý člen VMČ vo  svojom okolí 

prejde detské ihriská, zistí aktuálny stav ihrísk a predloží informáciu na zasadnutí 

VMČ v mesiaci september. Za Klokočinu I. bude zodpovedná p. Vašinová, za 

Klokočinu II. Ing. Buršáková a Klokočinu III. Mgr. Tekeliová a Mgr. Ajdariová.  

 

K bodu č. 3 

Príprava Klokočinského jarmoku 

- Predsedníčka RNDr. Rácová informovala o technickom zabezpečení jarmoku 

počas jednotlivých dní. Tento rok sa nebude maľovať na asfalt, ale budú 
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zabezpečené stoly, na ktorých sa bude maľovať na výkresy farbami, porota bude 

v zložení  p. Foldešiová, Mankovecká  a organizačne dohliadne RNDr. Rácová. 

- Ing. Buršáková informovala o ďalších pripravovaných aktivitách týkajúcich sa 

Klokočinského jarmoku. 

 

K bodu č. 4 

Rôzne 

Mgr. Ajdariová  

- zníženie obrubníkov na chodníku na Golianovej ul. smerom hore od Domu MS ku 

gymnáziu je už zrealizované, ale je potrebné  požiadať o prekontrolovanie 

a prípadné doplnenie asfaltom v mieste zníženia medzi chodníkom a cestou, lebo 

na niektorých miestach je to zníženie dosť vysoké 

- požiadať o sfrézovanie hrboľov na komunikácií na Hviezdoslavovej ul. od 

svetelnej križovatky Kmeťova x Hviezdoslavova smerom  dolu do sídliska 

- požiadať ref. správy a údržby miestnych komunikácií, aby pri zasielaní žiadosti 

k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na zasadnutie VMČ, priložili 

stanovisko referátu, či žiadateľ spĺňa podmienky parkovania v zmysle novej  VZN 

- dňa 23.7.2016 t.j. v sobotu o 8,00 hod. v mieste konania Klokočinského jarmoku 

sa uskutoční brigáda – šmirgľovanie a náter drevenej konštrukcie 

- Občianske združenie Klokočina pripravuje 6.8.2016 akciu „Klokočinský guláš 

cup“ 

Mgr. Vereš 

- opraviť jamy na komunikácii na križovatke Partizánska – Popradská 

- ostrihať stromy a kríky nad chodníkmi na celej Klokočine 

-     upozorniť odbor správy majetku MsÚ, aby si trhovníci predávajúci na tržnici   

      Jurkovičova ul. upratovali po sebe a nenechávali neporiadok po predaji 

P. Vašinová 

 -    ošetriť strom na voľnom priestranstve za výškovým domom na Benkovej č. 1   

      smerom k Borodáčovej ul., nakoľko strom môže niekoho zraniť 

- vyznačiť vodorovné dopravné značenie na Benkovej 6-12 

Ing. arch. Císar 

- upevniť a opraviť okrúhly poklop na komunikácii Popradská ul., ktorý veľmi 

búcha pri prejazde áut  

Mgr. Tekeliová 

- osloviť  vlastníkov budovy Obchodného centra Sandokan na Jurkovičovej ul., aby 

priestor za budovou  upratali a udržiavali tam poriadok /zadný vchod/ - opakovane 

žiadame 

RNDr. Rácová 

- požiadať odbor SMM MsÚ, aby informovalo o majetkových pomeroch pozemku 

od Domova dôchodcov na Dolnočermánskej ul. smerom k hasičom, aké sú 

možnosti vybudovania chodníka na tomto pozemku 

- vyčistiť a sprevádzkovať fontánu na tržnici Jurkovičova ul. 

Ing. Dovičovič, Mgr. Ajdrariová 

- z dôvodu prechádzania občanov cez komunikáciu na Hviezdoslavovej ul.  pri 

Kauflande, mimo priechodu pre chodcov, žiadame vykonať opakované 

bezpečnostné aktivity štátnou políciou a začať sankcionovať občanov, aby začali 

používať priechod pre chodcov. 

Predložené písomné požiadavky p. Hollým: 

 -   nespokojnosť so správcom zelene firmou BONEZ, pokosené, nevyhrabané 2    

     týždne na ul. Bazovského 2 – 18, neočistené chodníky po kosení ani tretí deň, na   
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     ul. Jurkovičova  12-26 si obyvatelia čistili a zametali sami 

- odstrániť dopravnú značku „Zákaz vjazdu“ pri Poliklinike na Hviezdoslavovej ul. 

nakoľko to všetci vodiči porušujú a jazdia do zákazu, vyhradiť miesto pre sanitky 

- vyčistiť tržnicu na Jurkovičovej ul. vrátane zrekonštruovaného schodiska a riešiť 

čistenie krajníc a zametanie  ulíc Jurkovičova, Mikovíniho, Čajkovského, Bellova 

a Beethovenova 

- vyčistiť areál  Klokočinského jarmoku 

- pri obnove vodorovného dopravného značenia treba použiť plastový nástrek 

 

K bodu č. 5 

Došlá pošta 

Odbor KČaŽP – odpovede na pripomienky:  

- kontrola hracích prvkov, odstraňovanie nahlásených a zistených závad prebieha   

  podľa dôležitosti, až do vyčerpania finančného krytia. 

- priechod na ul. Hviezdoslavova – Krajský dopravný inšpektorát nesúhlasí  

  s realizáciou priechodu pre chodcov. 

- vyznačenie vodorovného dopravného značenia na parkovacích miestach –   

  zaevidované a po posúdení závažnosti bude zahrnuté vyznačenie VDZ do   

  harmonogramu prác. 

- oprava príjazdových chodníkov k bytovému domu Bizetova 17,19,21 a 23 – opravu  

  nemožno vykonať, pretože ich SMS nemá v správe, opravy zabezpečuje správca  

  bytového domu Bizetova 17-23. 

- postaviť schodíky – SMS nezabezpečuje výstavbu nových schodísk, výstavbu  

  nového schodiska treba zahrnúť medzi investičné akcie 

- rozšíriť verejné osvetlenie na Bizetovej 17 – bola vykonaná obhliadka, na zlepšenie  

  nasvietenia zabezpečí SMS opílenie konárov stromov, ktorých koruny zasahujú do  

  stĺpov verejného osvetlenia  

- na vedomie list adresovaný Nitr. kom. službám, s.r.o. – požiadavka, aby   

  prevádzkovateľ kontajnerov na zber textilu zabezpečoval pravidelné vyprázdňovanie 

 

Nová pošta: 

Z odboru komunálnych činností a životného prostredia: 

-  žiadosť o prehodnotenie stanoviska k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP p. 

Jozefa Ambróziho, bytom Nitra, Benkova 10.  VMČ ruší svoje pôvodné stanovisko, 

kde neodporúča predĺžiť vyhradenie parkovacieho miesta. Na základe doložených 

odborných lekárskych správ VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta pre p. 

Jozefa Ambróziho, bytom Benkova 10 na uvedenej ulici 

- žiadosť k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP pre Martina Tuleca, bytom Nitra, 

Petzwalova 12 na uvedenej ulici. VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta na 

uvedenej ulici. 

- žiadosť k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP pre Jozefa Foltáneka, bytom 

Nitra, Petzwalova 32 na uvedenej ulici. VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho 

miesta, iba ak žiadateľ spĺňa podmienky v zmysle nového VZN 

-  žiadosť k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP pre Štefana Deményho, bytom 

Nitra, Benkova 1  na uvedenej ulici. VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta, 

iba ak žiadateľ spĺňa podmienky v zmysle nového VZN 

- žiadosť k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP pre Ivetu Holanovú, bytom Nitra, 

Jedlíkova 9 na uvedenej ulici. VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta, iba ak 

žiadateľka spĺňa podmienky v zmysle nového VZN 
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- žiadosť k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP pre Elenu Súkeníkovú, bytom 

Nitra, Petzwalova 32 na uvedenej ulici. VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho 

miesta, iba ak žiadateľka spĺňa podmienky v zmysle nového VZN 

Obyvatelia obytného domu Novomeského 39,41,43 

- žiadajú o dodanie lavičiek k obytnému domu,  nakoľko pôvodné sú opotrebované, 

poškodené a neestetické. VMČ súhlasí s požiadavkou obyvateľov  s odstupuje  žiadosť 

na odbor KČaŽP 

Odbor majetku  

- predložil žiadosť o navrhnutie za člena Lesnej stráže pre Obvodný lesný úrad v Nitre 

p. Martina Velčického, bytom Nitra, Inovecká 16. VMČ sa k žiadosti nevyjadruje, 

nakoľko to nie je v kompetencii VMČ. 

Firma Merge, s.r.o. Nitra, Škutétyho 20  

– predložená žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy o prenájme pozemku na 

ulici Škultétyho č.parc. 7348/1, z dôvodu kúpy stánku od pôvodnej majiteľky Nataši 

Horniakovej. Sortiment stánku ostáva ako u pôvodnej majiteľky t.j. drogéria, 

papiernictvo, textil. VMČ súhlasí s uzatvorením zmluvy o prenájme pozemku 

v zmysle žiadosti pre firmu Merge, s.r.o. 

Útvar hlavného architekta  

– predložili žiadosť spoločnosti STING-ITEC Real, s.r.o. Pražská 11, Nitra 

o vyjadrenie sa k investičnému zámeru na stavbu „ Objekty bývania s vybavenosťou“, 

miesto stavby p.č. 7261/106, 7261/154 k.ú. Nitra, Kmeťova ulica. Stanovisko  Ing. 

arch. Císara: Hrozí, že športový areál gymnázia sa v popoludňajších hodinách dostane 

do trvalého tieňa a najmä v zimných mesiacoch,  preto je vhodné požiadať o svetlo-

technický posudok, aby sa vylúčil negatívny dopad výstavby na areál a školu a tým 

pádom na zdravie detí.   

VMČ súhlasí s vyjadrením Ing. arch. Císara, nemá námietky k investičnému zámeru 

na stavbu,  ale  žiada zvážiť výšku objektu 5 nadzemných podlaží s ohľadom na 

zatienenie športovísk priľahlého areálu Gymnázia Golianova ul. a k tomu vyhotoviť 

svetlo-technický posudok v predprojektovej príprave. 

Hlasovanie: za 12, proti:0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6 

Pripomienky a požiadavky VMČ 

1. Zníženie obrubníkov na chodníku na Golianovej ul. smerom hore od Domu MS ku 

gymnáziu je už zrealizované, ale VMČ žiada o prekontrolovanie a prípadné 

doplnenie asfaltom v mieste zníženia medzi chodníkom a cestou, lebo na 

niektorých miestach je to zníženie dosť vysoké. 

2. VMČ žiada o sfrézovanie hrboľov na komunikácií na Hviezdoslavovej ul. od 

svetelnej križovatky Kmeťova x Hviezdoslavova smerom  dolu do sídliska. 

3. VMČ žiada  ref. správy a údržby miestnych komunikácií, aby pri zasielaní žiadosti 

k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na zasadnutie VMČ, priložili 

stanovisko referátu, či žiadateľ spĺňa podmienky parkovania v zmysle novej VZN. 

4. VMČ žiada opraviť jamy na komunikácii na križovatke Partizánska – Popradská 

/info Mgr. Vereš/ 

5. VMČ  žiada ostrihať stromy a kríky nad chodníkmi na celej Klokočine. 

6. VMČ  žiada odbor správy majetku MsÚ, aby si upozornili  trhovníkov 

      predávajúcich  na tržnici Jurkovičova ul., aby  upratovali po sebe a nenechávali  

      neporiadok po predaji.  

7. VMČ žiada ošetriť strom na voľnom priestranstve za výškovým domom na 
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 Benkovej č. 1 smerom k Borodáčovej ul., nakoľko strom môže niekoho zraniť 

/info p. Vašinová/ 

 

8.  VMČ žiada vyznačiť vodorovné dopravné značenie na Benkovej 6-12. 

 

9. VMČ žiada upevniť a opraviť okrúhly poklop na komunikácii Popradská ul., ktorý 

veľmi búcha pri prejazde áut /info Ing. arch. Císar/  

 

10. VMČ žiada, aby mesto oslovilo  vlastníkov  budovy Obchodného centra Sandokan 

na Jurkovičovej ul., aby priestor za budovou  upratali a udržiavali tam poriadok 

/zadný vchod/. 

 

11. VMČ žiada  odbor majetku MsÚ, aby informovalo VMČ o majetkových pomeroch  

                  pozemku od Domu dôchodcov na Dolnočermánskej ul. smerom k hasičom, aké sú    

                  možnosti vybudovania chodníka na tomto pozemku. 

 

12. VMČ žiada vyčistiť a sprevádzkovať fontánu na tržnici Jurkovičova ul. 

 

13.  VMČ žiada vykonávať opakované bezpečnostné aktivity štátnou políciou a začať  

sankcionovať občanov z dôvodu prechádzania cez komunikáciu na 

Hviezdoslavovej ul.  pri Kauflande, mimo prechodu pre chodcov, aby začali 

používať prechod pre chodcov. 

 

14.  VMČ vyslovuje  nespokojnosť so správcom zelene firmou BONEZ, nakoľko je  

pokosené a  nevyhrabané 2 týždne na ul. Bazovského 2 – 18, neočistené chodníky 

po kosení ani tretí deň, na ul.  Jurkovičova 12-26 si obyvatelia čistili a zametali 

sami.  

 

15. VMČ žiada zvážiť odstránenie dopravnej značky,  „Zákaz vjazdu“ pri Poliklinike 

na Hviezdoslavovej ul.  a vyhradiť miesto pre sanitky, nakoľko to všetci vodiči 

porušujú a jazdia do zákazu. 

 

16. VMČ žiada vyčistiť tržnicu na Jurkovičovej ul. vrátane zrekonštruovaného 

schodiska a riešiť čistenie krajníc a zametanie  ulíc Jurkovičova, Mikovíniho, 

Čajkovského, Bellova a Beethovenova. 

 

17. VMČ žiada vyčistiť areál Klokočinského jarmoku. 

 

            18.VMČ žiada pri obnove vodorovného dopravného značenia použiť plastový nástrek. 

 

Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa  22.8.2016 o 16,00 hod. v priestoroch 

Domu Matice Slovenskej. 

 

 

        RNDr. Marta Rácová,v.r. 

          predsedníčka VMČ č. 4 

 

Zapísala: 

Helena Miháliková 

sekr.VMČ č.4 


