
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.  9/2015 

 

 

 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa   7. 9.  2015 

na Mestskom úrade   v Nitre  s týmto programom: 

 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia z rokovania MR 

3. Príprava rozpočtu mesta na rok 2016, návrh investičných akcií za mestskú časť 

Klokočina 

4. Rôzne 

5. Vyhodnotenie akcie Klokočinský jarmok 

      6.   Prerokovanie došlej pošty a pripomienky VMČ 

       

 

       Zasadnutia  sa zúčastnilo 15 členov VMČ:  RNDr. Rácová, Ing.Dovičovič, F. Hollý, Mgr. 

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

Mgr. Petrášová, Mgr. Svitač, PhDr. Valábiková, Mgr. Vereš, Ing. Nemky a pani Vašinová. 

Ospravedlnený: Ing. Moravčík. Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ, Ing. Záhorský 

– riaditeľ Mestských služieb a Mgr. Husár, zástupca MsP - 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 podal p. Hollý. 

 

K bodu 3/ 

RNDr. Rácová informovala o rokovaní predsedov VMČ s primátorom mesta dňa 3. 9. 2015, 

kde bol predložený  zoznam investičných akcií schválených v roku 2015 s informáciou 

o stave a priebehu investičných akcií /uzn. 323/2014-MR/ za VMČ č. 4 Klokočina: 

- Schodisko Sandokan 

- Debarierizácia chodníkov 

- Hviezdoslavova chodník od hora po Kaufland 

- Park pod Borinou – revitalizácia 

- Chodník Prameň 

- Sandokan – oprava KSC 

- Rekonštrukcia MŠ Nedbalova 

- Rekonštrukcia ZŠ Škultétyho  



- Ďalej sa diskutovalo o týchto bodoch: 

- Návrh projektu Inšpektor verejného poriadku v meste Nitra, 

- Zoznam opravených výtlkov, 

- Revitalizácia „Parku pod borinou“, 

- Priechody pre chodcov pri školách a škôlkach, 

- Rekonštrukcia „Tržnice“ pri Sandokanovi na Jurkovičovej ul., realizačný projekt je   

z roku 2000, 

- Informácia o príchode novej automobilky do Nitry, ráta sa s výstavbou škôlky a so 

zriadením kruhového objazdu v priemyselnom parku, 

- Drobné opravy treba nahlásiť na Mestské služby Nitra do 10.9.2015. 

 

Návrh investičných akcií na rok 2016 je potrebné pripraviť a predložiť predsednícke VMČ 

RNDr. Rácovej čo najskôr. 

 

 

K bodu 4/ 

- Na zasadnutie bol pozvaný nový  riaditeľ Mestských služieb Ing. Miloš Záhorský, 

ktorý oboznámil výbor s činnosťou Mestských služieb a vypočul si požiadavky členov 

VMČ, ktorí poukázali hlavne na zlú emailovú komunikáciu. 

- Mgr. Husár, zástupca MsP informoval o činnosti MsP v letnom období. 

 

 

K bodu 5/ 

Predsedníčka VMČ vyhodnotila akciu „Klokočinský jarmok“ a poďakovala všetkým, ktorí 

pracovali na Klokočinskom jarmoku. Členovia VMČ zhodnotili túto akciu, niektoré činnosti 

aj kriticky: 

- Je potrebné zvýšiť počty smetných nádob na jarmoku 

- Zvýšiť počet lavíc na sedenie vpravo smerom od tribúny 

- Vlajky okolo tribúny neboli osadené 

- Počas hudobných programov na tribúne stíšiť hudobnú produkciu kolotočov – treba to 

zapracovať do povolenia 

- Výber predajcov – podnikateľov na jarmoku spestriť o sortiment ľudovoumeleckých 

výrobkov, osloviť predajcov syrov a pod.  

- Článok v novinách ECHO – nespokojnosť členov VMČ – nezverejnili mená členov 

VMČ z radov občanov, ktorí sa aktívne podieľali na práci  na jarmoku, zverejnené boli  

iba mená poslancov za mestskú časť Klokočina a poslancov z iných mestských častí  

          

 

K bodu 6/ 

Došlá pošta: 

1. Na odbor investičnej  výstavby a rozvoja MsÚ bola doručená žiadosť o súvislú opravu 

parkoviska pred bytovým domom Škultétyho č. 4-6 a 8-12. VMČ navrhuje zaradiť 

opravu do investičných akcií mesta. 

2. Organizačné oddelenie MsÚ predložilo na zasadnutie VMČ Operačný plán zimnej 

údržby miestnych komunikácií 2015-2016. Predmetný materiál bol prerokovaný na 

MR dňa 25.8.2015 a MR bolo odporučené prerokovať materiál na najbližšom 

zasadnutí VMČ. VMČ žiada zapracovať do uvedeného plánu ručné čistenie všetkých 

priechodov a schodísk na Klokočine prioritne do 48 hodín.  



3. Odbor komunálnych činností a ŽP predložil rozpis umiestnenia veľkoobjemových 

kontajnerov pre jesenné upratovanie na rok 2015, rozpis bude zaslaný emailom 

členom a zmeny budú nahlásené na ďalšom zasadnutí VMČ. 

 

Pripomienky a požiadavky VMČ: 

 

 

1. VMČ žiada, aby príslušné oddelenie MsÚ zaslalo na  VMČ podrobné informácie 

ohľadne revitalizácie „Parku pod Borinou“. 

2. VMČ žiada vybudovanie priechodu pre chodcov pri Nedbalovej ul. a  pri Gymnáziu 

na Golianovej ul. s presunutím zástaviek MAD /info. Mgr. Ajdariová/. Žiadame odbor 

investičnej výstavby a rozvoja MsÚ, aby predložili projekt realizácie /štúdiu/, kde 

budú  umiestnené.  

3. VMČ žiada obnoviť priechody pre chodcov pri školách a škôlkach.  

4.  VMČ žiada navýšenie počtu pracovníkov MsP na Klokočine a zvýšenie  počtu 

nočných hliadok MsP na Klokočine. 

5. VMČ žiada opraviť vydutý chodník na Borodáčovej ul. 

6. VMČ upozorňuje na potrebu ostrihať konáre stromov a kríkov nad chodníkmi, 

nakoľko ľudia nemôžu plynule prechádzať po chodníkoch a musia konáre obchádzať 

niekedy aj po ceste. Týka sa to hlavne ulíc Žilinská, Piešťanská, Nitrianska, 

Jurkovičova,  Novomeského a  Benkova. 

7. VMČ upozorňuje na vyschnuté mladé stromy na Piešťanskej ulici,  ktoré  treba  

odstrániť a nahradiť novými. 

 

 

Ďalšie zasadnutie VMČ bude dňa 12.10.2015 o 15,30 hod. na Mestskom úrade v Nitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           RNDr. Marta Rácová 

                                            predsedníčka VMČ č. 4 

                                               
 

 

                        

Zapísala: Helena Miháliková 

sekretárka VMČ 

 

   

 

 


