
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

                                                    Z á p i s n i c a    č.  5/2017 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 9.5.2017 

v Dome Matice slovenskej s týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií 

3. Príprava Klokočinského jarmoku 

4. Informácia o stave údržby verejnej zelene a detských ihrísk 

5.  Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

6. Rôzne 

7. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

 

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

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

ospravedlnení: MUDr.  Hasilla, Ing. Buršáková, Mgr. Tekeliová, Ing. Nemky, Mgr. 

Petrášová 

 

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.  

 

K bodu č. 2  

Informácie k tomuto bodu podala predsedníčka RNDr. Rácová. 

 

K bodu č. 3 

Predsedníčka RNDr. Rácová oboznámila prítomných s programom Klokočinského 

jarmoku, program bol prítomnými členmi odsúhlasený a predsedn íčka ho ďalej 

predloží na odsúhlasenie primátorovi.  

 

K bodu č. 4   

Predsedníčka oboznámila prítomných s informatívnou správou o údržbe detských 

ihrísk a verejnej zelene a skonštatovala, že táto je formulovaná iba popisne a veľmi 

stručne a žiada preto zaslať VMČ mobilné kontakty na zmluvných partnerov, ktorí 

majú na starosti zeleň a detské ihriská. 

Do diskusie sa zapojila aj p. Ajdariová, ktorá žiada p. Gavaloviča, aby v teréne 

kontroloval firmy a poverených zamestnancov pri výkone údržby verejnej zelene, aby 

túto činnosť nemuseli suplovať poslanci MZ, ktorí na základe rôznych sťažností 

následne musia kontrolovať výkon tejto činnosti. Zároveň žiada aj o lepšie vytvorenie 

systematickosti práce.  

 

 



K bodu č. 5 

Prerokovanie došlej pošty: 

1. Pozvánka na pracovné rokovanie na deň 12.5.2017 ohľadom stanovenia možností 

riešenia priechodu pre chodcov pred OD Kaufland na Hviezdoslavovej ulici.   

2. Písomnosť (OKČaŽP/6614/2017) OKČaŽP adresovaná spol. Billa s.r.o. ohľadom 

zmeny dopravného značenia na parkovisku pred Billou berie VMČ na vedomie. 

3. Odpoveď (OKČaŽP/P/27/2017) OKČaŽP na pripomienku VMČ č. 4 Klokočina, 

zobralo VMČ na vedomie. Jednalo sa o opravu chodníka na Bizetovej ul., čistenie 

trávnikov, odchytu holubov, úpravu priestorov k Medicínskemu centru a podobne. 

P. Hollý žiada v tejto súvislosti, aby pri odchytoch holubov dali klietku aj na Billu. 

4. Odpoveď (OKČaŽP/P/25/2017) OKČaŽP na pripomienku VMČ č. 4 Klokočina, 

zobralo VMČ na vedomie. Jednalo sa o osadenie dopravného značenia na 

Nedbalovej ulici, vybudovanie informačného systému, vyčistenie svahu nas 

Baničovou ul. a podobne.  

5. Odpoveď na požiadavku VMČ ohľadom vyčistenia kríkov na Jurkovičovej 2-6 berie 

VMČ na vedomie. 

6. Odpoveď (OKČaŽP/P/26/2017) OKČaŽP na pripomienku VMČ č. 4 Klokočina, 

zobralo VMČ na vedomie. Jednalo sa o problémy so zimnou údržbou, vybudovanie 

ihriska na Klokočine I., osadenie polopodzemných kontajnerov na Jurkovičovej 2, 

vyčistenie parkovacích miest na Jurkovičovej ulici. VMČ v tejto súvislosti žiada 

o písomné súhlasné stanovisko občanov priľahlých bytových domov na 

Jurkovičovej ulici 2-4-6, či súhlasia s vybudovaním ľanovej preliezky a s osadením 

lavičky.  

7. Odpoveď (OKČaŽP/P/28/2017) OKČaŽP na pripomienku VMČ č. 4 Klokočina 

týkajúcu sa zlého dopravného značenia pri Bille, vyčistenie rigolov na Škultétyho 

a o opravu chodníka na Golianovej ul. 44 až 48, zobralo VMČ na vedomie. 

8. VMČ berie na vedomie aj žiadosť OKČaŽP adresovanú ORPZ v Nitre ohľadom 

monitorovania dodržiavania rýchlosti na Hviezdoslavovej ul.. 

9. Stanovisko ohľadom dopravného značenia Poliklinika Klokočina  a vybudovania 

nových parkovacích miest – VMČ vzhľadom na vážnu pripomienku umiestnenia 

státia a vzdialenosti medzi kolmým státím žiada zorganizovať osobné 

stretnutie v zložení P. Rácová, p. Hollý, p. Bartoš a p. Musil (LEMUS s.r.o.). 

10. Dokumenty od spol. Službyt Nitra, s.r.o. týkajúce sa bytového domu na 

Čajkovského ul. 1 v Nitre berie VMČ na vedomie.  

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

miesta pre PO VMČ vyjadruje zamietavé stanovisko.  

12. Žiadosť Ľudmily Macejkovej, bytom Mikovíniho č. 16, Nitra na vyhradenie 

parkovacieho miesta pre ZŤP dcéru VMČ berie na vedomie. 

13. VMČ berie na vedomie oznámenie UHA o určení dopravného značenia  - Obytné 

súbory Klokočina a Diely. 

14. VMČ berie na vedomie oznámenie odboru majetku, že komunikuje so spol. DOMO, 

spol. s.r.o. týkajúcu sa odstránenia kritického stavu budovy na Benkovej ul.. 

15. VMČ berie na vedomie odpoveď JUDr. Činčurovej na pripomienky a odporúča 

pripraviť nové znenie VZN č. 4/2014 v súlade so zákonnou úpravou a potrebami 

klientov.  

16. Odpoveď Mestskej polície ohľadom možnej identifikácie páchateľov, ktorí 

poškodzujú plot v blízkosti MŠ Nedbalova berie VMČ na vedomie.  

17. Odpoveď na pripomienky z OVaR berie VMČ na vedomie. 



18. Žiadosť o vybudovanie terasovitého chodníka na Partizánskej ul. 57 berie VMČ na 

vedomie a navrhuje zaradiť požiadavku do investičných akcií na rok 2018.  

19. VMČ berie na vedomie odpoveď OK ohľadom organizácie tanečných večerov 

v Dome Matice slovenskej. V máji sa akcia uskutoční 19.5.2017. 

 

                                                                                        

K bodu  č. 5 

Rôzne  

1. Prítomní členovia diskutovali o príprave podujatia ku Dňu matiek, ktoré sa bude 

konať dňa 14.5.2017 v Dome Matice slovenskej v Nitre. Pani Rácová a p. Vašinová 

spolupracovali pri zabezpečení darčekov pre deti. 

2. P. Cisár prítomných oboznámil s návrhom vlastnej vlajky na podujatie Klokočinský 

jarmok, ktorý prítomní členovia podporili.  

 

K bodu č. 6 

Požiadavky a pripomienky VMČ 

1. P. Ajdariová žiada informácie ohľadom dokončenia debarierizácie pošty a schodov 

pri poliklinike. (OVaR) Rácová – požiadavka bola tlmočená na viacerých 

stretnutiach, OVaR pracuje na projektovej dokumentácii.  

2. P. Ajdariová  žiada odstrániť závady na úradnej tabuli na Hviezdoslavovej pri 

MHD pri Bille a zároveň aj vymeniť polystyrén. (Klientske centrum) Rácová – 

nová tabuľa bola objednaná, mala byť dodaná v mesiaci marec/apríl, zistíme 

dôvody meškania. 

3. P. Ajdariová žiada zvýšiť kontrolu Mestskej polície na Škultétyho ul.. (MsP) 

4. P. Ajdariová žiada osadiť zábradlie, keď sa bude realizovať súvislá oprava 

komunikácie na Nedbalovej ulici a zároveň aj osadenie dopravného značenia, že 

parkovacie miesta sú určené pre obyvateľov bytového domu na Nedbalovej ul. 3-7-

9-11-13. (OVaR) 

5. P. Ajdariová žiada, aby bol vyzvaný investor stavby bytových domov na 

Nedbalovej ulici, aby zabezpečil neznečisťovanie okolitého priestoru. (ÚHA) 

6. P. Svitač žiada o odstránenie nepojazdného auta na Novomeského ulici – červené 

punto. (OKČaŽP) 

7. P. Hollý žiada vybudovať nový chodník vedľa verejného WC pri OD Sandokan 

a zároveň aj doriešiť dofinancovanie dofrézovania Hviezdoslavovej ulice v hornej 

časti. (OVaR) 

8. P. Rácová žiada zaslať telefonické kontakty na zmluvných partnerov, ktorí majú na 

starosti verejnú zeleň a detské ihriská. (OKČaŽP-SMS) 

9. P. Ajdariová žiada zabezpečiť väčšiu kontrolu zamestnancov vykonávajúcich 

údržbu verejnej zelene a vytvorenie lepšej systematickosti pri výkone ich práce.  

(OKČaŽP-SMS) 

10. P. Hollý žiada umiestnenie klietky na odchyt holubov aj na Billu. (OKČaŽP) 

11. VMČ touto cestou zároveň žiada o písomné súhlasné stanovisko občanov 

priľahlých bytových domov na Jurkovičovej 2-4-6, či súhlasia s vybudovaním 

ľanovej preliezky a s osadením lavičky. (OKČaŽP-SMS) 

12. VMČ žiada navrhnúť zámenu pozemkov ohľadom parkoviska pri Židovskom 

cintoríne na Klokočine a zaradiť výstavbu parkoviska medzi investičné akcie. (OM, 

OVaR) 

13. VMČ odporúča pripraviť nové znenie VZN č. 4/2014 v súlade so zákonnou 

úpravou a potrebami klientov. (OSS) 



14. VMČ navrhuje zaradiť požiadavku vybudovania terasovitého chodníka na 

Partizánskej ulici 57 do investičných akcií na rok 2018.  

 

     Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa  12.6.2017 o 16,00 hod. v budove 

Mestského úradu.  

 

 

 

 

   

           RNDr. Marta Rácová v.r. 

          predsedníčka VMČ č. 4 

 

Zapísala: 

Eva Gánoczyová 

sekretárka VMČ č.4 

 

 

 

 

 


