
 

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.  3/2015 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 9.3.2015 a 13.3. 

2015 v priestoroch  MsÚ Nitra. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisíí 

3. Informácia o stave komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe a harmonogram opráv 

MK 

4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

5. Rôzne 

6. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

Zasadnutia    VMČ  dňa 9.3.2015 sa  zúčastnili: RNDr. Rácová, Ing.Dovičovič, F. Hollý, Mgr. 

Ajdariová, Ing. Buršáková, Mgr. Tekeliová, Ing.arch. Císar, Dr. Frišo, ing. Moravčík, Mgr. 

Petrášová, Mgr. Svitač PhDr. Valábiková, ospravedlnení: Ing. Nemky, MUDr. Hasilla, Mgr. 

Vereš, M. Vašinová. Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ a občania P. Obertáš a p. 

Uharček na celom rokovaní dňa 9.3.2015, PhDr. Buday k prerokovávanému materiálu, F. 

Kolář  vystúpil s požiadavkou, Ing. Borík pov. riaditeľ MsS k prerokovávanému bodu. 

Pokračovania zasadnutia VMČ Dňa 13.3.2015 sa rokovania zúčastnili : RNDr. Rácová, Ing. 

Dovičovič, F. Hollý, Mgr. Ajdariová, Ing. Buršáková, Ing. Nemky, Mgr. Tekeliová, Ing.arch. 

Císar, Dr. Frišo, Mgr. Petrášová, Mgr. Svitač PhDr. PhDr. Valábiková, M. Vašinová, 

ospravedlnení: Ing. Moravčík, Mgr. Svitač, neprítomní: MUDr. Hasilla, Zasadnutia sa ďalej 

zúčastnili sekretárky VMČ a k prerokovávanému bodu M. Volek a P.Švec. (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. Predstavila všetkých prítomných členov VMČ. 

Oboznámila všetkých prítomných so znením Rokovacieho poriadku výborov v mestských 

častiach s poukazom na možnosť účasti verejnosti ako aj spôsobom nakladania so 

zápisnicami, materiálmi a dokumentmi, ktoré sú predmetom rokovania výboru. V rámci bodu 

č. 1 vystúpil s pripomienkami na systém vyhradzovania parkovacích miest na Klokočine F. 

Kolář. . Uviedol prípady o ktorých sa občania domnievajú, že vyhradené parkovacie miesta 

občanom neprináležia.  

Záver: VMČ bude prostredníctvom poslancov iniciovať nasledovné:  

- podanie podnetu na vykonanie kontroly vyhradených parkovacích miest,  

- zmenu VZN zameranú na sprísnenie podmienok potrebných pre vyhradenie 

parkovacích miest (hlavne posúdenie zdravotného stavu), 

- iniciovať systémové vyriešenie parkovania na Klokočine.  

K bodu č. 2 a č. 3 

RNDr. M. Rácová informovala o rokovaní, ktoré sa konalo dňa 9.3.2015 u primátora mesta za 

účasti všetkých predsedov VMČ. Predmetom rokovania boli materiály týkajúce sa opráv MK,  
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chodníkov, výtlkov, údržby a opráv dopravného značenia. Predsedníčka VMČ považuje mimo 

uvedeného za prioritu aj čistotu chodníkov, parkovísk, MK a zelených plôch.  

Úlohy: zmapovať a spracovať návrh opráv MK a chodníkov, dopravného značenia a odovzdať 

materiál MsS.  

K predmetnému rokovaniu, ktoré úzko súvisí aj s bodom programu č. 3 vystúpil Ing. Borík, 

pov. riaditeľ MsS, ktorý referoval o činnosti MsS za uplynulé obdobie a predstavil svoju 

koncepciu činnosti MsS pre budúce obdobie. Všetka činnosť MsS je závislá od množstva 

vyčlenených finančných prostriedkov. Predniesol svoj projekt personálneho a materiálneho 

zabezpečenia jednotlivých činností. Uviedol, že po zmapovaní potrieb opráv a údržby MK 

a chodníkov bude potrebné stanoviť poradie ich realizácie podľa závažnosti. Predniesol tiež 

návrh realizácie údržby verejnej zelene.  

Zodpovedal na otázky jednotlivých členov VMČ.  

K bodu č. 4 

V rámci tohto bodu bol dňa 9.3.2015 prerokovaný jeden materiál a to: 

- Žiadosť o vyjadrenie ohľadom odkúpenia časti približnej výmery cca 250 m2 parcela 

reg. C KN 7483/1 LV 3681 vo vlastníctve mesta Nitry pre PhDr. A. Budaya – 

SANDRO, Nitra.- zámer vybudovať na pozemku polyfunkčný objekt – stavba pre 

obchod a služby, prípadne administratíva s doplnkovou funkciou prechodného 

bývania. Jednalo by sa o dostavbu objektu na Čajkovského ul.  

Zámer odpredaja pozemku bol prerokovaný na zasadnutí MZ dňa 5.2.2015, ktoré 

zámer odpredaja neschválilo.  MZ odporučilo opakovane požiadať o vyjadrenie VMČ 

č. 4.  

Po vypočutí si zdôvodnenia a vysvetlenia od PhDr. Budaya a vyjadrení prítomných 

členov VMČ, ktorí najmä nesúhlasili s prevádzkami v novovybudovanom objekte,  

ktoré by negatívne zasahovali do pokojného bývania občanov bývajúcich v okolitých 

bytových domoch bolo prijaté toto uznesenie: 

VMČ č. 4  požaduje od záujemcu o kúpu predmetného pozemku predloženie 

vyjadrenia obyvateľov okolitých bytových domov a to ul. Čajkovského č. 

20,21,23,25,27,29 a Bellova č. 2 a 4 vo forme „ Súhlasím – nesúhlasím 

s vybudovaním polyfunkčného objektu“. 

Po doručení stanoviska občanov sa VMČ k odpredaju vyjadrí.  

Toto uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 11.  

bod č. 4 - Prerokovanie došlej pošty a vyjadrenia k nej bolo prerušené. 

K bodu č. 5 – Rôzne 

- systém zverejňovania zápisníc – členovia VMČ sa vyjadrili k zverejňovaniu zápisníc 

na informačných tabuliach – 10 ks informačných tabúľ a hlasovaním 9 za 

zverejňovanie, 2 sa zdržali  bolo odsúhlasené, že zápisnice z rokovaní VMČ budú 

zverejňované na informačných tabuliach. Zároveň bola určená zodpovednosť za tieto 

informačné tabule.  

- vystúpenie P. Obertáša – prednesenie podnetov a požiadaviek:  

1. Riešiť parkovanie pri prevádzkach ALFA a Szabová, kde parkujú firemné vozidlá, 

ktoré obsadzujú parkovacie miesta pri obytných domoch 

2. Riešenie pitia alkoholu na verejnosti pri stánkoch na Škultétyho ul. 

3. Kritika na poslancov MČ, ktorý neodpovedajú na jeho podnety zasielané 

elektronickou poštou 

4. Požiadavka na dôslednú kontrolu plnenia uznesení  a podnetov z predchádzajúcich 

zasadnutí VMČ 

5. Požiadavka na zverejňovanie zápisníc na informačných tabuliach 
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6. Požiadavka na uvádzanie menovitého zoznamu prítomnosti členov VMČ na 

zasadnutiach VMČ v zápisniciach z rokovaní 

7. Požiadavka na sprístupnenie zasadnutí pre verejnosť 

            Na podnety reagovali prítomní členovia VMČ: k č. 1 – bude daná požiadavka na 

riešenie,  aj na vykonávanie kontroly zo strany MsP – týka sa aj bodu č. 2. 

k bodu č. 5 požiadaviek p.Obertáša – bolo rozhodnuté o zverejňovaní zápisníc, bude daný 

podnet na možnosť zverejňovať zápisnice na internetovej stránke mesta.  

bod.č. 6 – v zápisniciach bude uvádzaný menovitý zoznam prítomných aj neprítomných 

členov VMČ 

- vystúpenie p. Uharčeka  - požiadavka na: 

1. Stretnutie zástupcov vlastníkov bytov s VMČ 

2. Kontrola parkovania vozidiel 

3. Oprava kanalizačných vpustí na Baničovej ul.  

 

Pokračovanie rokovania VMČ dňa 13.3.2015: 

k bodu č. 4  

- Vyznačenie priechodu pre chodcov Mikovíniho ul. – bolo zrealizované 

- Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia – Lucia Kubicová,  ul. Podbeľová 

MK nie je v majetku mesta, realizácia verejného osvetlenia bude možná až po 

odovzdaní komunikácie do majetku mesta 

- Palamarčuk Bohdan, Golianova č. 52 – žiadosť o vybudovanie chodníka – VMČ 

odporúča dobudovať časť chodníka – požiadavka bude odstúpená odboru investičnej 

výstavby a rozvoja, 

- Žiadosť o vyjadrenie k prenajatiu parkovacieho miesta na novovybudovanom 

parkovisku na ul. Bazovského  č. 2-10 za odplatu pre Štefana Horňáka – VMČ 

hlasovaním 12 za, l sa zdržal súhlasí s prenájmom parkovacieho miesta na dobu určitú 

6 rokov s tým, že príjem za prenájom bude použitý pre MČ Klokočina. 

- žiadosť Ing. Juraja Michalíka o odkúpenie časti pozemkov o výmere spolu 30 m2. 

VMČ odporúča vytýčiť minimálny prístup na pozemok žiadateľa (bez ťarchy) a po 

vytýčení minimálnej potrebnej časti pre prístup k domu a garáži túto časť žiadateľovi 

odpredať s tým, že je potrebné ponechať na uvedených pozemkoch dopravný prístup, 

nevyhnutý pre možnosť budúcej dostavby pozemkov, resp. i trasovanie IS  (hlasovanie 

12 za, l sa zdržal), 

- žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP – Ľubomír Michal, Škultétyho č. 

20 – VMČ hlasovaním (11 nesúhlas, 2 sa zdržali)  nesúhlasí s vyhradením 

parkovacieho miesta pre menovaného z dôvodu nedostatku parkovacích miest. Občan 

môže opakovane požiadať o vyhradenie parkovacieho miesta, VMČ požaduje uviesť 

do žiadosti druh a rozsah postihu. 

K vyhradeniu parkovacích miest bude VMČ prostredníctvom poslancov iniciovať  

zmenu VZN ( rozšírenie dokladov potrebných k žiadosti o vyhradenie parkovacieho 

miesta, 

- vyjadrenie ref. dopravy a CH k vybudovaniu okružnej križovatky na MK 

Dolnočermánska a Škultétyho – VMČ vzal vyjadrenie na vedomie, odporúča zaradiť 

túto akciu do realizácie (spracovanie dokumentácie pre územné konanie, vypracovanej 

dokumentácie pre stavebné povolenie, spracovanie PD a realizácia). 
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- odpoveď OKČaŽP na požiadavku ohľadne opravy lavičiek pred obytným domom 

Nitra – Novomeského č. 61 – 65 – požiadavka bola odstúpená Mestským službám 

Nitra, 

- Odpoveď OKČ a ŽP – doplnenie verejného osvetlenia na Novomeského č. 6 – 

požiadavka je evidovaná, pre rok 2015 nie sú na túto akciu schválené finančné 

prostriedky v rozpočte mesta, 

- pastportizácia detských ihrísk na Klokočine – podklady pasportizácie detských ihrísk 

na Klokočine boli poslancom poskytnuté na CD. 

 

K bodu č. 5 – Rôzne 

- žiadosť Pavla Šveca, zástupcu klubu UNIQUET FIGHT CLUB  Nitra – športový klub 

boxu žien a mužov, o prenájom priestorov v OC Sandokan na 1. poschodí (býv. 

predajňa textilu) za účelom zriadenia tréningového centra. VMČ súhlasí s prenájmom 

týchto priestorov (13 prítomných za prenájom) v prípade, že tieto priestory nebudú 

Mestom Nitra poskytnuté PZ SR.  

- informácia o plánovaných investičných akciách a zostavenie priorít investičných akcií: 

1. Rekonštrukcia tržnice Jurkovičova – VMČ požaduje od odboru investičnej 

výstavby poskytnúť podrobnosti o zámeroch rekonštrukcie, 

2. Vybudovanie parkoviska Bizetova 

3. Vybudovanie okružnej križovaky Hviezdoslavova Pražská 

4. Vybudovanie okružnej križovatky Dolnočermánska – Škultétyho 

5. Vybudovanie chodníka Hviezdoslavova – K Prameňu 

6. Rekonštrukcia podchodu na Hviezdoslavovej ul. – oprava vstupných priestorov 

podchodu 

- obnova dopravného značenia – poradie dôležitosti 

1. obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia  na ul. Hviezdoslavova 

a Kmeťova, 

2. realizácia prechodu pre chodcov pri autobusovej zastávke Bizetova so stredovým 

ostrovčekom 

3. realizácia dopravného značenia na ul. Popradská  

4. realizácia vyznačenia parkovacích miest 

- informácia o príprave Klokočinského jarmoku, ktorý sa bude konať v dňoch 28. – 

30.8.2015. 

- zostavenie priorít volebných programov bude predmetom rokovania VMČ v mesiaci 

apríl 2015. 

K bodu č. 6 – pripomienky a požiadavky 

pre ref. dopravy a CH 

1. Preveriť oprávnenosť parkovania motorových vozidiel patriacich prevádzkam  SEK 

a ALFA Teplan na Benkovej a Mikovíniho ul., ktoré dlhodobo obsadzujú parkovacie 

miesta určené prednostne občanom bývajúcim v okolitých bytových domoch a upraviť 

podmienky parkovania.  

Rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 13.4.2015 o 16,00 hod. v ZŠ Beethovenova ul.  

 

  RNDr. Marta Rácová,v.r. 

predsedníčka VMČ č. 4 

Zapísala: 

M.Havránková 

sekr. VMČ č. 


