
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

                                                    Z á p i s n i c a    č.  2/2017 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 13.2.2017 na 

Mestskom úrade v Nitre s týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií 

3. Správa  MsP o bezpečnostnej situácii na území mestskej časti 

4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

5. Rôzne 

6. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

 

Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnili: RNDr.  Rácová, Mgr. Tekeliová, Ing.arch. Císar, 

Mgr. Svitač,  Hollý, Dr. J. Frišo, Vašinová, Vereš, PhDr. Valábiková 

ospravedlnení: Ing. Nemky, Mgr. Ajdariová, MUDr.  Hasilla, Mgr. Petrášová, Ing. 

Dovičovič, Ing. Buršáková, 

 

Rokovania sa zúčastnili aj hostia: p. Ondrušová, p. Matúšová, Ing. Horniak, Ing. arch. 

Jarabica, p. Konečný 

Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ. 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

 

K bodu č. 1 

Zasadanie otvorila a viedla predsedníčka RNDr. Marta Rácová. Privítala všetkých 

prítomných a oboznámila ich s programom rokovania.  

 

Po otvorení zasadnutia sa k slovu dostali p. Ondrušová a p. Matúšová, ktoré sa 

dostavili na VMČ za účelom vyjadrenia nesúhlasu s výstavbou parkovacieho domu 

medzi bytovým domom na Čajkovského ulici a pohostinstvom Čajka. Prítomné 

v mene všetkých vlastníkov bytového domu vyjadrili obavy z plánovanej výstavby 

parkovacieho domu, a to s poukazom na problémy so statikou ich obytného domu. 

Plánovanou stavbou sa cítia byť ohrození, nakoľko sa domnievajú, že daná výstavba 

by ešte viac narušila statiku bytového domu, v ktorom bola v roku 1982 už robená 

betónová injektáž. Aj po zateplení paneláku evidujú problémy s trhlinami vo fasáde, 

myslia si, že panelák klesá a praskajú steny múrov, tiež sú problémy s kanalizáciou. 

Prístupová cesta do kopca je v zime nepojazdná, navyše v blízkosti paneláku je 

i materská škola. Žiadajú preto o vynechanie tejto lokality na výstavbu parkovacieho 

domu. 

K diskusii k tomuto bodu vystúpil p. Ing. Cisár, ktorý problém podrobne analyzoval 

z hľadiska odborného. Ďalej p. Frišo uviedol, že panelák stojí v mieste bane na piesok 

a že sa domnieva, že určite stojí na pilotoch, ale i tak nedoporučuje žiadne stavby 

v blízkosti. 

VMČ si vypočul podnet obyvateliek a na základe ich podnetu prijal uznesenie: žiada 

spol. SužbytNitra s.r.o. ako správcu objektu: o poskytnutie informácií o výstavbe 

tohto paneláku, o betónovej injektáži v roku 1982, prípadne statického posudku 



k tejto stavbe a o odborné stanovisko o vhodnosti danej lokality na výstavbu 

parkovacieho domu.  

 

Rokovania sa zúčastnil aj zástupca spol. MERGE s.r.o., ktorý osobne objasnil zmenu 

účelu užívania prenajatého stánku na Škultétyho ulici na chovateľské potreby (viď 

nižšie bod 8 došlá pošta).  

Uznesenie VMČ: so zmenou účelu nájmu – chovateľské potreby súhlasí. 

 

Na rokovaní bol prítomný aj Ing. arch. Jarabica, ktorý zastupoval investora 

STRABAG DEVELOPMENT s.r.o. a oboznámil VMČ s pripravovaným projektom 

„Bytový dom  na parcele č. 7261/2 k. ú. Nitra – Klokočina. 

Uznesenie VMČ odporúča schváliť projekt výstavby a súhlasí s výstavbou 

bytového domu na vyznačenom území.  

 

K bodu č. 2  

Informácie k tomuto bodu podala predsedníčka RNDr. Rácová. 

 

K bodu č. 3 

Správu o bezpečnostnej situácii preniesol za MsP p. Konečný, ktorý podal 

informatívnu správu za obdobie od 12.9.2016 do 12.2.2017. K predloženej správe 

diskutovali prítomní členovia VMČ v tomto zmysle: 

- pri kontrolách sa viac zamerať na alkohol v rizikových zónach, 

- zvýšiť počet kamier na sídlisku, umiestniť kamery v lokalite Škultétyho, 

Čajkovského, Hviezdoslavova a Jurkovičova ulica, kamery sú momentálne 

v týchto lokalitách: Športová hala parkovisko, ulica na Hôrke (pri ZŠ), ulica 

Dolnočermánska (detské ihrisko za OD Billa), križovatka ulíc na Hôrke, 

Kmeťova, ulica Jurkovičova, križovatka ulíc Bellova a Čajkovského, 

- odstraňovanie vrakov starých áut – ako rieši MsÚ odstúpené prípady – VMČ 

požiada pracovníčku p. Bédiovú o informáciu, 

- obmedzenie prevádzkovej doby zariadení na sídlisku, 

- dodržiavanie rýchlosti v obytnej zóne 20 km/hod, 

 

K bodu č. 4   

 Prerokovanie došlej pošty: 

1. Pozvánka na pracovné rokovanie ohľadom stanovenia možností riešenia priechodu 

pre chodcov pred OD Kaufland na Hviezdoslavovej ulici.   

2. Odpoveď (OKČaŽP/P/1/2016) OKČaŽP na pripomienku VMČ č. 4 Klokočina, 

zobralo VMČ na vedomie. Jednalo sa o odstránenie závad na Hviezdoslavovej ul. 

smerom do mesta a o nespokojnosť občanov so stavom chodníkov po napadnutí 

snehu.  

3. Odpoveď (OKČaŽP/P/112/2016) OKČaŽP na pripomienku VMČ č. 4 Klokočina, 

zobralo VMČ na vedomie. Jednalo sa o sedenie sov na stromoch, VDZ na 

Jurkovičovej ulici, výstavbu stromov za poštou na Jurkovičovej ulici, opravu jám 

na čermánskom cintoríne, vybudovanie priechodu pre chodcov oproti Kauflandu 

a podobne.  

4. Žiadosť odboru majetku o vyjadrenie k odpredaju NN káblového zemného 

rozvodu v lokalite Nitra Klokočina III. B – Bytový dom 63 bytov – Petzwalova 

ulica, kábel AYKY 3x185x95 mm
2
 o dĺžke 380 bm – VMČ vyjadruje súhlas 

s odpredajom.  



5. Žiadosť spol. SLUŽBYT Nitra, s.r.o. o stanovisko k zmene zmluvy o nájme – 

žiadosť nájomcu: Mgr. Ľudmily Scheibenreifovej o zmenu predajného sortimentu 

na „predajňu zdravej výživy“. VMČ vyjadruje súhlas s navrhovanou zmenou.  

6. Žiadosť Štefana Práznovského o povolenie účinkovania s kolotočmi počas 

Klokočinského jarmoku – VMČ vyjadruje súhlas.  

7. Poďakovanie Ing. Igora Drotára za opravu komunikácie berie na vedomie a na 

ďalší bod ohľadom osvetlenia parkoviska za prevádzkou DILEMA  - VMČ 

konštatuje, že daný problém je v riešení.  

8. Odpoveď MsP v Nitre ohľadom monitorovania bezdomovcov na Borine a riešenie 

opilcov na ulici Jurkovičová za lahôdkami Delikates berie VMČ na vedomie.  

9. Žiadosť o vyjadrenie spoločnosti Merge, s.r.o., Škultétyho 20, Nitra o súhlas 

s prenájmom nehnuteľnosti a s rozšírením účelu nájmu o predaj chovateľských 

potrieb – VMČ vyjadruje súhlas.  

10. Odpoveď na pripomienku VMČ č. 4 Klokočina OKČaŽP pod č. 

OKČaŽP/P/111/2016 berie VMČ na vedomie. 

11. Žiadosť Petra Galana, Jurkovičova č. 24, Nitra na vyhradenie parkovacieho miesta 

pre ZŤP VMČ berie na vedomie.  

12. Žiadosť MUDr. Jozefa Malého, Baničova 524/20, Nitra na vyhradenie 

parkovacieho miesta pre ZŤP VMČ berie na vedomie.  

13. K žiadosti Róberta Novotného, Bizetova 17, Nitra na vyhradenie parkovacieho 

miesta pre FO oprávnenú na podnikanie VMČ vyjadruje zamietavé stanovisko.  

14. K žiadosti JUDr. Márie Blehovej, Partizánska 63, Nitra na vyhradenie 

parkovacieho miesta pre FO v mieste trvalého bydliska VMČ vyjadruje zamietavé 

stanovisko.  

15. Písomnosť ohľadom odstránenia havarijného stavu kanála na prepadnutej ceste na 

Bizetovej ulici bola odstúpená Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. 

16. Žiadosť o záväzné stanovisko spol. STRABAG DEVELOPMENT s.r.o. k štúdii: 

„bytový dom na parcele č. 7261/2 k. ú. Nitra – Klokočina“.  VMČ odporúča 

schváliť projekt výstavby  a súhlasí s výstavbou bytového domu na vyznačenom 

území.  

                                                                                            

K bodu  č. 5 

Rôzne  

1. P. Cisár upozornil na problematiku chodníka na Popradskej ulici, a to, že problémom 

je betónový elektrický stĺp.  

2. P. Rácová informovala o investičných akciách VMČ na rok 2017. V predloženom 

zozname sa vypustilo schodisko Petzwalova z dôvodov potreby štúdie resp. projektu 

na jeho vybudovanie a upravila sa finančná náročnosť jednotlivých akcií tak, finančné 

prostriedky ušetrené pri výstavbe priechodov pre chodcov na Golianovej ulici 

(príspevok OKČ) sa presunuli do položky kanalizácia na Šúdolskej ulici. 

Konečný zoznam investičných akcií VMČ na rok 2017 tvorí príloha zápisnice. 

 

Bola snaha zaradiť do investičných akcií i vybudovanie chodníka na Popradskej – 

problémom je preloženie elektrického stĺpa. Problémom je vytvorenie dostatočného 

priestoru na vybudovanie chodníka. Uznesenie VMČ: VMČ žiada prednostu MsÚ 

začať rokovania s dotknutými subjektmi (majitelia okolitých rodinných domov 

a elektrárne) o preložení elektrického stĺpu na Popradskej ulici, ktorý bráni 

výstavbe chodníka. 

 



3. P. Rácová poďakovala za spoluprácu počas akcie Vianoce na sídlisku p. Cisárovi, p. 

Svitačovi, p. Vašinovej a p. Buršákovej.  

 

K bodu č. 6 

Požiadavky a pripomienky VMČ 

1. P. Vereš navrhuje zaradiť Nitriansku ulicu do investičných akcií na rok 2018 (súvislú 

opravu) a zároveň vypíliť všetky brezy po ľavej strane ulice.  

2. P. Hollý požaduje, aby Mestské služby pozametali a vyčistili chodníky po zime 

(vrátane tržnice pred OD Sandokan) a investičný odpor žiada o zabezpečenie výmeny 

popraskanej dlažby na schodisku pri OD Sandokan.  

3. P. Tekeliová žiada opraviť chodníky a cesty po zime – križovatka Hviezdoslavova 

a Dolnočermánska a žiada Mestské služby, aby komunikovali so spol. LEMUS (p. 

Musilom), pretože je potrebné parkovisko najprv upratať/vyčistiť a až potom 

nastriekať značenie.  

4. P. Rácová žiada vyčistiť kanalizačné odtoky nachádzajúce sa na Čerešňovom vrchu.  

5. P. Hollý žiada opraviť - vyreklamovať kanalizačné poklopy na Hviezdoslavovej ulici. 

 

     Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa  13.3.2017 o 16,00 hod..   

 

 

 

 

   

           RNDr. Marta Rácová v.r. 

          predsedníčka VMČ č. 4 

 

Zapísala: 

Eva Gánoczyová 

sekretárka VMČ č.4 

 

 

 

 




