
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

Z á p i s n i c a    č.  10/2017 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 9.10.2017 v Dome 

Matice slovenskej s týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

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

3. Vyhodnotenie údržby mestskej zelene 

4. Správa o bezpečnostnej situácii a činnosti MsP 

5. Príprava stretnutí so seniormi 

6. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

7. Požiadavky a pripomienky VMČ 

8. Rôzne  

 

 

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

Svitač,  Hollý, Dr. J. Frišo, Vašinová, Mgr. Ajdariová, RNDr.  Rácová, Ing. Murančík 

ospravedlnení: MUDr.  Hasilla, Mgr. Vereš, Ing. Buršáková, PhDr. Valábiková, Ing. Nemky, 

neprítomní:  

 

Rokovania sa zúčastnil aj hosť: p. Konečný (MsP) 

 

Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ. 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice. 

 

K bodu č. 1 

Zasadanie otvorila a viedla RNDr. Rácová. Privítala všetkých prítomných a oboznámila ich 

s programom rokovania.  

 

K bodu č. 2  

Informácie k tomuto bodu ohľadom rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva 

podala RNDr. Rácová.   

 

K bodu č. 3 

Vyhodnotenie údržby zelene 

Uznesenie: VMČ č. 4 žiada operatívne a urýchlene vyriešiť nevybavené požiadavky VMČ (4 

nevybavené požiadavky za rok 2017), zároveň žiada aby boli tieto požiadavky riešené 

v jesennom termíne a po zrealizovaní požiadaviek odviesť z miesta aj bioodpad.  

 

 

K bodu č. 4 

Správa o činnosti MsP 

Správu o bezpečnostnej situácii odprezentoval osobne p. Konečný. Materiál zasielam 

v prílohe. 

K bodu prebiehala aj diskusia ohľadom problematických lokalít (roh Bazovská a Mikovíniho, 

Škultétyho ul), kde sa sústavne porušuje nočný kľud a osoby konzumujú alkohol na 

verejnosti.  



Uznesenie: VMČ na základe výsledkov správy MsP konštatuje potrebu navýšenia počtu 

mestských policajtov v obvode Klokočina o minimálny počet – 5 osôb.  

 

 

K bodu č. 5 

Príprava stretnutí so seniormi 

Stretnutia so seniormi sa budú konať v dňoch 6.11. (ŽŠ Benkova), 9.11. (ZŠ Beethovenova) 

a 14.11. (ZŠ Škultétyho), vždy o 16.00 hod. Pozvaní budú muži od r. 1950 a ženy od r. 

1952.  

 

K bodu 6 

Došlá pošta 

1. VMČ č. 4 súhlasí s rozšírením prevádzky Black-Café o reštauráciu – pizzériu. 

2. VMČ berie na vedomie žiadosť o vyjadrenie k prenájmu parkovacieho miesta od Petra 

Tomana P+P Konzum s miestom podnikania Beethovenova 8, Nitra. 

3. VMČ berie na vedomie odpoveď na pripomienku p. Burdu k vybudovaniu chodníka 

na Popradskej ul. smerom k detskému ihrisku. 

4. VMČ berie na vedomie odpoveď na pripomienky od OKČaŽP-SMS č. 

OKČaŽP/P/74/2017. 

5. VMČ berie na vedomie odstúpenie pripomienok podľa rozdeľovníka č. 

OKČaŽP/P/105/2017. 

6. VMČ berie na vedomie žiadosť p. Foltáneka na vyhradenie parkovacieho miesta pre 

ZŤP na Petzwalovej ulici.  

7. VMČ postupuje OKČaŽP žiadosť o výmenu lavičky pred panelákom na Bazovského 

ul. 18 v Nitre.  

8. VMČ berie na vedomie výzvu na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta.  

9. VMČ po prerokovaní predložených variant ohľadom odbočovacieho pruhu 

a parkoviska na Škultétyho ulici odporúča riešiť variantu, kde je vybudovaných viacej 

parkovacích miest.  

 

 

K bodu č. 7 

Požiadavky a pripomienky VMČ 

1. P. Vašinová – opätovne upozorňuje na jamu na ceste medzi BD a skeletom na 

Benkovej ul. 14 a na nutnosť vyčistenia Benkovej ul. ešte pred príchodom zimy 

(OKČaŽP). 

2. P. Frišo – poďakovanie za obyvateľov na Žilinskej ulici za urýchlene vykonanú 

rekonštrukciu (OKČaŽP). 

3. P. Svitač – pod kotolňou na Novomeského ul. je prepadnutý chodník, odstavené auto 

na Partizánskej ul. 91 alebo 92  - dodatočne upresní ŠPZ auta (OKČaŽP). 

4. P. Dovičovič – opätovne žiada o reklamáciu závad na cestnej komunikácii na  

Novomeského ul. v rámci záručnej doby a zahrnúť ihrisko na ZŠ Beethovenova do 

investičných opatrení mesta. P. Rácová informovala, že sa uskutočnila obhliadka na 

Novomeského ul., na ktorú bola prizvaná, prasklina je v strede vozovky pozdĺž celej 

komunikácie a asfalt ustupuje smerom k jame, v ktorej je umiestnený komplex 

Baničova. Predpokladá, že nafotené poškodenia a závady budú prílohou k reklamácii.  

(OVaR). 

5. P. Hollý – upozorniť správcov zelene na potrebu vykonávania jesenných prác – lístie, 

zanesené vpúste a podobne (OKČaŽP). 

6. P. Tekeliová – prepadlina pred vchodom na Baničovej ul. 16 (OVaR). 



7. P. Rácová – akcia Vianoce na sídlisku sa bude konať dňa 16.12.2017 (OK).  

8. P. Cisár – na Popradskej ulici sa nedodržiava obmedzenie rýchlosti (40-tka)  - 

požiadavka, aby štátna polícia začala vykonávať v danej lokalite kontrolu merania 

rýchlosti (ÚHA). 

9. P. Frišo – potreba zväčšenia chodníka na Popradskej ulici  - pri domoch (OVaR).  

10. VMČ č. 4 na základe výsledkov MsP s ohľadom na problematické lokality na 

Klokočine žiada o navýšenie počtu policajtov o minimálne 5 osôb v obvode Klokočina 

(personálne oddelenie). 

11. VMČ č. 4 žiada operatívne a urýchlene vyriešiť nevybavené požiadavky VMČ (4 

nevybavené požiadavky za rok 2017), zároveň žiada aby boli požiadavky riešené 

v jesennom termíne a po zrealizovaní požiadaviek odviesť z miesta aj bioodpad 

(OKČaŽP). 

12. VMČ č. 4 žiada vypracovať cenovú ponuku na obe alternatívy investičnej akcie – 

úplná rekonštrukcia schodov Jurkovičova ul. za poštou (OVaR).  

 

 

K bodu č. 8 

Rôzne 

 

Prítomní ďalej diskutovali o návrhoch investičných akcií na rok 2018 (príloha) a upresňovali 

si, ktoré z návrhov budú v budúcom roku považovať za prioritné. Budú to akcie pod 

poradovým číslom 1,2,3,15,16,17,18.  

 

Na záver ešte prebiehala stručná rozprava o príprave akcie „stretnutie s dôchodcami“ na 

základných školách, najmä o organizačnom zabezpečení na určené dni.  

 

 

 

 

           RNDr. Marta Rácová v.r. 

          predsedníčka VMČ č. 4 

 

  

 

Zapísala: 

Eva Gánoczyová 

sekretárka VMČ č.4 

 

 

 

 

 

 
 

 



Investičné akcie 2018 – VMČ č.4 Klokočina-  N Á V R H 

1.SO MK Alexyho -   2.etapa-prístupová cesta k ZŠ Alexyho, naväzujúca na časť       

komunikácie Alexyho  zrekonštruovanej v roku 2017 

2.debarierizácia vstupu do Domu Matice slovenskej- PD hotová, žiadať 

spoluúčasť VMČ Čermáň, 29- 36 tis eur 

3.úplná rekonštrukcia schodov Jurkovičova za poštou-použiť navrhnutý 

projekt s chodníkom pre kočíky a vozíčkárov, zjednodušený projekt by tento 

chodník nemal- museli by používať chodník o niekoľko metrov ďalej 

4.odvodnenie vstupu vežiaka Baničova1- úprava priestranstva pred domom 

a vybudovanie odvodňovacích žľabov – havarijný stav, povinnosť mesta 

5.vybudovanie pergoly s bočným plexisklom v MŠ Benkova – veľmi potrebné 

6.PD na úplnú rekonštrukciu schodov vedúcich zdola na Petzvalovu ul. 

7.PD na dobudovanie priestorov Klokoč.jarmoku- nutné upresniť, čo žiadame 

8.oprava chodníka pri BD Alexyho 18- písomná žiadosť obyvateľov domu 

9.oprava chodníka pri BD Benkova 18 - písomná žiadosť obyvateľov domu 

10.SO chodníka Baničova 2- 8- chodník pred domom naväzujúci kolmo na 

opravený chodník v októbri 2017,poškodené provizórne opravené vpuste 

11.oprava parkoviska Baničova 2-8 – vybrúsenie jám na veľkej ploche- rokovať 

s mests.službami o možnosti riešiť to ako opravu a nie investičnú akciu 

12.predĺženie chodníka Golianova 50- 54- napojenie na ďalší chodník v rozsahu 

asi 7m – riešiť najprv s mests.službam 

13.vybudovanie parkoviska Škultétyho 3-5- PD hotová, 30 miest, vysoká 

potreba, riešiť časovo pred rekonštrukciou Škultétyho ul. 

14.PD parkovacie plochy Jurkovičova 19-23,vrátane chodníka na ľavej strane 

zákruty- vysoká potreba, bezpečnostné dôvody 

15.križ.Hviezdosl.-Kmeťova jazdný pruh smer Jarok-1.etapa príjazd smer 

Klokočina urobená v roku  2017 

16.úplné ukončenie kanalizácie Šúdolská ul.-potreba doplatiť asi 150 tis eur 

17.nový pravý odbočovací pruh na Škultétyho ul.so vstupom na Dolnočerm. 



18.SO MK Škultétyho-1.etapa- horná časť -80 tis eur,2.+3.etapa-ovál-300tis 

eur,4.etapa –Škultét.6-10-80 tis eur,.5.etapa-vstup od Dolnočerm.- 160 tis 

eur,spolu ........620 tis eur 

19.vybudovanie chodníka na Pražskej ulici na strane rodinných domov 

20.Rozširovanie parkovísk, zjednosmernenie MK –vznik nových park.miest: 

/ zatiaľ nevieme investičné náklady na PD a realizáciu, ani počet nových 

parkovacích miest, ktoré by tým vznikli  

- Jurkovičova 2-4-6  -rozšírenie komunikáci 

-Borodáčova 1-..-9 –zjednosmernenie smerom k Alexyho, šikmé státie 

-Benkova 13-15  - rozšírenie parkoviska o 1m 

-Jurkovičova 19-23-  nové parkovacie plochy,  

-Jurkovičova 29-33-prepojiť s Mikovínyho, zjednosmerniť 

-Bazovského 2-..6 –zjednosmerniť od čísla 6 k číslu 2 

-Mikovínyho 18-20-vybudovať nový parkovací pás a chodník 

-Partizánska 81-..89 –zjednosmerniť smerom k Bellovej 

-Beethovenova 2...-8 –stavebne upraviť obrubník chodníka alebo 

zjednosmerniť a prepojiť s Bizetovou 

-Jedlíkova –zjednosmerniť od Kmeťovej smerom k Petzvalovej 

-Petzvalova 5-19-rozšíriť parkovisko o 1m na úkor zelene, jednosmerný úsek 

-Golianova 44-54 –posunúť chodník o 2m do zelen k č.44-48 

-Škultétyho ul-zjednosmerniť od Dolnočerm.po Nedbalovu 

-Škultétyho 42-32 –na strane domu pozdĺžne parkovanie 

-Novomeského 1-15 – zjednosmerniť od Baničovej smerom ku Škultétyho 

Spracovala: RNDr. Marta Rácová, 2.10.2017 

Aktualizované dňa 11.10.2017 






