
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

Predseda VMČ:                                                                          Sekretárky VMČ: 

RNDr. Marta Rácová                                                                 H.Miháliková, M.Havránková 

 

Z á p i s n i c a    č.  8/2015 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 17.8.2015 

v budove Mestského úradu v Nitre. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisíí 

3. Organizačné a technické zabezpečenie Klokočinského jarmoku 

4. Kontrola plnenia pripomienok VMČ za I. polrok 2015 

5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

6. Rôzne 

7. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnili: RNDr. Rácová, F. Hollý, Mgr. Ajdariová, Ing. Buršáková, 

Mgr. Tekeliová, MUDr. Hasilla,  Ing.arch. Císar, Dr. Frišo, Mgr. Petrášová, Mgr. Svitač, E. 

Vašinová, ospr. Ing.Dovičovič, Ing. Moravčík, Mgr. Vereš, nepr. PhDr. Valábiková, Ing. 

Nemky.   

Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ a o vystúpenie na zasadnutí VMČ požiadali  

PaedDr. Alena Jančoková-Žáčiková, R. Koszorú a JUDr. Eva Lisová (prezenčné listiny 

priložené) 

K bodu č. 1 

Zasadanie otvorila a viedla predsedníčka VMČ č. 4 RNDr. M. Rácová. Privítala prítomných 

a oboznámila ich s programom rokovania. V rámci tohto bodu bolo prerokované: 

 riaditeľka ZŠ sv. Marka PaedDr. Alena Jančoková Žáčiková – ktorá oboznámila VMČ 

č. 4 so zámerom výmeny časti oplotenia v areáli ZŠ s. Marka na Petzvalovej ul pri 

multifunkčnom ihrisku.  

VMČ sa k uvedenému zámeru vyjadril nasledovne: VMČ č. 4 sa oboznámil so 

zámerom výmeny oplotenia pri multifunkčnom ihrisku na ZŠ sv. Marka a navrhuje 

toto riešenie: časť betonového oplotenia zo SZ strany vybudovať tak, aby jeho výška  

neprekročila 180 cm, zo strany detského ihriska riešiť stupeň s vybudovaním 

provizorného  sedenie s drevenou sedacou plochou a opierkou, zabezpečiť vysadenie 

pokryvnej dekoratívnej zelene a hladkú stranu betonového oplotenia výtvarne dotvoriť 

žiakmi školy. Toto riešenie bolo odsúhlasené pomerom hlasov 10 za 1 sa zdržal.  

 prezentácia investičného zámeru na vybudovanie komplexného areálu s národným 

významom, v ktorom sa budú nachádzať objekty určené pre športové, rekreačné 

využitie, krátkodobé ubytovanie a stravovanie pod názvom „Regeneračno – relaxačné 

centrum  FIT RESORT“,  Klokočina. Zámer prezentovali zástupcovia spoločnosti 

STAR-FIT, s.r.o. Nitra Roman Koszorú a JUDr. Eva Lisová. Členovia VMČ 

upozornili na možné riziká realizácie a po oboznámení sa so zámerom VMČ prijal 

k nemu toto odporúčanie: VMČ č. 4 podporuje realizáciu tohto investičného zámeru 

(10 členov za, 1 sa zdržal). 

K bodu č. 2 

Informáciu z rokovania MZ, MR a komisií  podali RNDr. Rácová a F. Hollý. 
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K bodu č. 3 

Podaná informácia o štruktúre a obsahovej náplni programu Klokočinského jarmoku (28. – 

30.8.2015) a bolo upresnené rozdelenie  úloh  a časový harmonogram ich plnenia  pre 

jednotlivých členov. V rámci tohto bodu boli členova VMČ oboznámený s listom M. 

Sečkárovej, Bratislava prevádzkovateľky atrakcií (kolotoče), ktorá poďakovala za možnosť 

zúčastniť sa na Klokočinskom jarmoku.  

K bodu  č. 4 

Prehľad pripomienok VMČ č. 4 za I. polrok bol spracovaný aj s vyznačením, či bolo na 

pripomienky odpovedané a akým spôsobom boli, alebo budú realizované. VMČ konštatoval, 

že na všetky pripomienky VMČ príslušné odborné útvary a organizácie odpovedali, avšak 

miera realizácie pripomienok je nízka a požiadavky sú síce evidované, ale nerealizované. 

K bodu č. 5 

Prerokovaná bola táto pošta: 

 žiadosť Ing. M. Hrončeka, Nitra o prenájom priestorov – Podchod na Klokočine – ul. 

Dolnočermánska a Hviezdoslavova 

VMČ č. 4 odporúča prenájom priestorov pre žiadateľa za podmienky, aby zabezpečil  

opravu a úpravu  vonkajších vstupov do podchodu a túto úpravu odsúhlasiť s ÚHA. 

 žiadosť  STOMONT s.r.o. Nitra o prijatie daru do vlastníctva Mesta Nitra ( stavebné 

objekty komunikácie, spevnené plochy (chodníky a dopravné značenie, verejné 

osvetlenie). Po oboznámení sa s obsahom žiadosti a stanoviskami odborných útvarov 

a organizácií sa VMČ č. 4  stotožňuje so stanoviskom Odboru majetku MsÚ, ktoré je 

uvedené v závere žiadosti.  

 Žiadosť o vyjadrenie – návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného 

návrhu do OVS :Prenájom časti  stĺpov verejného osvetlenia v meste Nitra 

a prevádzka Orientačného a informačného systému v meste  - VMČ s návrhom 

súťažných podmienok súhlasí.  

 Oznam  odboru majetku MsÚ zo dňa 15.7.2015 vo veci  majetkoprávneho 

vysporiadania pozemkov k realizácii kanalizácie „Kanalizácia Kynek, II. etapa“ ul. 

Pod briežkom a Pažitná  - VMČ zobral túto informáciu na vedomie.  

 Odpoveď na žiadosť o umiestnenie spomaľovacieho prahu na MK Šúdolská pri 

kostolíku sv. Urbana – ref. dopravy a miestnych komunikácií a dopravný inžinier KDI 

s osadením spomaľovacieho prahu nesúhlasia.   

 Vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu na  na Petzvalovej ul. ( Ing. 

Vladimír Šatka) – VMČ vyhradenie parkovacieho miesta neodporúča. 

 Vyhradenie parkovacieho miesta pre osobu ZŤP na Škultétyho ul. (Helena Šindlerová) 

– VMČ vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP osobu na uvedenej ulici odporúča.  

 Informácia o budovaní prístrešku MHD na Štúrovej ul.  

 žiadosť Ing. Lucie Petríkovej o osadenie tabule „Zákaz vodenia psov, alebo 

vybudovanie oplotenia detského ihriska  a vytýčenia ochrannej zóny v okolí detského 

ihriska na Golianovej č. 56-60 – VMĆ list odstúpi požiadavku na kontrolu MsP - 

kontrola pohybu psov a OKČ a ŽP  -  oplotenie detského ihriska, vytýčenie ochrannej 

zóny v okolí detského ihriska a  osadenia tabule Zákaz vodenia psov. 

 odpoveď na pripomienku VMČ ohľadne doplnenia verejného osvetlenia na Bizetovej 

ul.č. 14 – požiadavka je evidovaná a osadenie nového stĺpa verejného osvetlenia bude 

navrhnuté do rozpočtu mesta na rok 2016 

 odpoveď na pripomienku VMČ ohľadne zmeny dopravného značenia  a sklopenia 

obrubníkov na  Nedbalovej ul. – predpoklad realizácie na jeseň 2015. 
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 Prerokovanie žiadosti občanov v zastúpení Martina Siráňa ohľadne obnovy oplotenia 

ihrísk na ul. Bizetova a Čajkovského -  táto požiadavka je v riešení.   

 žiadosť o vybudovanie výbočiska zastávky MHD na Golianovej ul. vrátane zriadenia 

prechodu pre chodcov v lokalite Gymnázia Golianova – list adresovaný OIVaR – 

informáciu berie VMČ na vedomie a žiada zároveň riešiť  zriadenie  prechodu pre 

chodcov na Nedbalovej ul.  

K bodu č. 6 – Rôzne 

- doplnenie lokalít do návrhu zmeny VZN ohľadne požívania alkoholických nápojov na 

verejných priestranstvách – bolo osobne prerokované s Ing. Jakubčinom, ved. OKČ 

a ŽP 

- informácia o  organizovaní verejnej zbierky „Biela pastelka“ počas konania 

Klokočinského jarmoku – VMČ s organizovaním verejnej zbierky súhlasí.  

- požiadaka na opravu detských ihrísk na ul. Bazovského 18, Benkova (Opavia), 

Bizetova č. 14 – 16 – 18 

- požiadavka VMČ, aby na každé zasadnutie VMČ boli prizývaní zástupcovia MsS 

a MsP,  

- požiadavka na doplnenie chýbajúceho chodníka na Popradskej ul. v križovatke 

s Nitrianskou v dĺžke 37 m – požiadavka bude odstúpená OVAR aj s návrhom 

spracovaným Ing. arch.Císarom 

- vyžiadať vyjadrenie, kedy sa bude realizovať úprava dopravného značenia a zriadenie 

priechodu pre chodcov na Popradskej ul. podľa rozhodnutia vydaného ref. DaCH.  

- VMČ súhlasí s odstránením pieskoviska na Baničovej č. 3, vyplnením tejto plochy 

zeminou a nasadením zelene.  

K bodu č. 7 Pripomienky a požiadavky 

pre ref. DaCH  

1. Posúdiť možnosť zriadenia  prechodu pre chodcov na Nedbalovej ul.  

pre OVaR 

1.  Zabezpečiť vybudovanie chodníka na Popradskej ul. podľa nákresu.  

pre OKČaŽP 

1 Požiadavka na vybudovanie oplotenia pri detskom ihrisku na Golianovej č. 56 – 60, 

umiestnenie tabule „Zákaz vodenia psov! a vytýčenie ochrannej zóny v okolí detského 

ihriska.  

pre MsS  

1. VMČ žiada vyjadrenie, kedy sa bude realizovať úprava dopravného značenia a vyznačenie 

priechodu pre chodcov  na MK Popradská  podľa rozhodnutia vydaného ref. DaCH MsÚ. 

2. VMČ požaduje zabezpečiť opravu detských ihrísk (výmena piesku, oprava hracích prvkov 

a iné podľa obhliadky) a to DI na Bazovského 18, Benkova (Opavia), Bizetova č. 14 – 16 – 

18.  

3. VMČ požaduje odstránenie pieskoviska na Baničovej č. 3., vyplnenie plochy zeminou 

a vysadenie vhodnej zelene.  

 

Ďalšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 7.9.2015 o 15,30 hod. v priestoroch MsÚ 

v Nitre.  

 

  RNDr. Marta Rácová,v.r. 

    predsedníčka VMČ č. 4 

Zapísala: 

M.Havránková, sekr.VMČ č.4 


