
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

Z á p i s n i c a    č.  7/2017 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 10.07.2017 na 

Mestskom úrade v Nitre s týmto programom: 

 

    1. Otvorenie 

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

    3. Príprava Klokočinského jarmoku  

    4. Rôzne 

    5. Došlá pošta 

  6. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

 

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

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

Buršáková, 

ospravedlnení: RNDr.  Rácová, 

neprítomní: Ing. Nemky, MUDr.  Hasilla 

 

Rokovania sa zúčastnil aj hosť: p. Lieskovský 

 

Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ. 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice. 

 

K bodu č. 1 

Zasadanie otvoril a viedol Ing. Miloš Dovičovič, a to z dôvodu poverenia na zastupovanie 

počas neprítomnosti RNDr. Rácovej. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich 

s programom rokovania.  

 

K bodu č. 2  

Informácie k tomuto bodu ohľadom rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva podal 

Ing. Dovičovič.  

 

K bodu č. 3 

Prítomní členovia skonštatovali, že do programu Klokočinského jarmoku nebudú už 

zasahovať zmenami. P. Cisár prítomných oboznámil s cenovými ponukami na vlajky, ktoré 

majú byť použité počas podujatia, nakoľko na výber sú možné dva spôsoby výroby  - 

jednostranné alebo obojstranné. 

 

K bodu č. 4 

Výbor mestskej časti obdržal žiadosť p. Lieskovského na prejednanie podnikateľského 

zámeru, pričom p. Lieskovský sa výboru zúčastnil aj osobne. Osobne predstavil svoj 

podnikateľský zámer spočívajúci vo vybudovaní autoumyvárne na Kmeťovej ulici na 

Klokočine.   

V diskusii k danej veci vystúpil p. Hollý, ktorý sa na p. Lieskovksého obrátil s otázkami 

ohľadom doriešenia zámeru s vodárňami, čističkou odpadov, napojením na siete a podobne, 



na ktoré p. Lieskovský odpovedal v tom zmysle, že stanoviská zatiaľ iba neformálne 

odkomunikoval  s jednotlivými inštitúciami. 

Ďalej sa zapojil p. Cisár, ktorý upovedomil prítomných, že sa jedná o doplnkovú priemyselnú 

zónu, takže s vybudovaním autoumývarne v danej lokalite nevidí problém. Zároveň ešte však 

upozornil, že výjazd z autoumyvárne sa nachádza v mieste, ktorý môže byť problematický 

vzhľadom na to, že tam vychádza vozidlo MHD zo zastávky.  

P. Ajdariová využila prítomnosť p. Lieskovského na zasadnutí a opýtala sa ho na dôvod, 

prečo pozemky v jeho vlastníctve (na Klokočine) sú dlhodobo neudržiavané a či by do 

budúcna vzniknutú situáciu mohol ďalej riešiť. P. Lieskovský sa vyjadril, že  momentálne nie 

je údržba týchto pozemkov v jeho finančných možnostiach.  

Uznesenie VMČ: VMČ č. 4 prerokovalo žiadosť na prejednanie podnikateľského zámeru 

a žiada p. Lieskovského o doplnenie žiadosti o stanoviská príslušných orgánov štátnej správy 

k zámeru vybudovania autoumyvárky na uvedenom pozemku.  

 

K bodu č. 5 

Došlá pošta 

1. Lieskovský – žiadosť o zaradenie na prejednanie podnikateľského zámeru, t.j. 

autoumyvárne na Kmeťovej ul. na Klokočine. VMČ prerokovalo a žiada od p. 

Lieskovského doplnenie žiadosti o stanoviská príslušných orgánov štátnej správy.  

2. VMČ prerokovalo žiadosť odboru majetku a vyjadrenie vo veci žiadateľa J. 

Mikulášika o prenájom časti pozemku parc. č. 3559 za účelom výroby a predaja 

zmrzliny a vzhľadom na vyjadrenie ÚHA VMČ nesúhlasí s predloženým zámerom.  

3. VMČ berie na vedomie odpoveď odboru stavebného poriadku ohľadom stavebného 

povolenia na stánok rýchleho občerstvenia na parc. č. E KN 3511/4, k.ú. Nitra, 

stavebník: Ľuboš Major – LUMA.  

4. VMČ berie na vedomie odpoveď útvaru hlavného architekta ohľadom stavebného 

povolenia na stánok rýchleho občerstvenia na parc. č. E KN 3511/4, k.ú. Nitra, 

stavebník: Ľuboš Major – LUMA.  

5. VMČ berie na vedomie stanovisko stavebného úradu k podnetu týkajúceho sa 

hlučnosti a prašnosti pri výstavbe bytového domu na Nedbalovej ulici v Nitre. 

6. VMČ berie na vedomie odpoveď OKČaŽP ohľadom riešenia situácie s nepojazdným 

vozidlom na Novomeskej ulici v Nitre, kontaktov na zmluvných partnerov majúcich 

na starosti verejnú zeleň a ihriská, umiestnenie klietky na odchyt holubov a pod. 

7. VMČ berie na vedomie odpoveď od spol. Službyt Nitra, s.r.o., a to, že opravu 

hlavného vchodu do objektu Poliklinika Klokočina má zazmluvnené Mesto Nitra so 

spol. Novosedlík, s.r.o.. 

8. Žiadosť Vladimíra Stana o vyhradenie  - predĺženie parkovacieho miesta pre ZŤP, 

berie VMČ na vedomie. 

 

K bodu č. 6 

Požiadavky a pripomienky VMČ 

1. P. Cisár – poďakoval, že na Popradskej ulici sa podarilo vybudovanie dopravného 

značenia. (OVaR) 

2. P. Tekeliová – tlmočila požiadavku na umiestnenie outdoorového stolnotenisového  

stola na Baničovej ulici (ako je detské ihrisko), VMČ bude uvažovať nad vhodnými 

lokalitami a získaním finančných prostriedkov. (OVaR) 

3. P. Ajdariová – informovala o schodisku za poštou na Jurkovičovej ulici – nespĺňa 

technické normy. (OVaR) 

4. P. Hollý – požiadal, aby sa do budúcna uvažovalo nad výsadbou vzrastlých stromov 

v parku pod Borinou, zároveň požiadať aj o závlahu zelene tam vysadenej. Požiadal 



o vyčistenie krajnice a obrubníkov od zelene na Klokočine + natrieť lavičky. 

(OKČaŽP - SMS) 

5. P. Dovičovič – požiadal o oplotenie asfaltového ihriska – oproti indiánskemu ihrisku 

na Klokočine. (OVaR) 

6. P. Frišo – požiadal o opravu kanála na Pražskej ulici – prepadáva sa. (OvaR). 

7. P. Vašinová – požiadavka na opravu jamy vedľa kanalizačného poklopu od OSBD na 

Jurkovičovej ulici + vyčistiť v tejto lokalite krajnice. (OvaR) 

8. P. Vereš – požiadavka na zostrihanie a presvetlenie stromov (brezy) na Nitrianskej 

a Piešťanskej ulici + vyčistiť chodníky na týchto uliciach. (OKČaŽP - SMS) 

9. P. Hollý – žiada o vypílenie náletových drevín pri Sandokanovi pod Mikovíniho II., 

poznámka p. Ajdariovej – keď vypília, nech dreviny aj odpracú. (OKČaŽP - SMS) 

10. P. Tekeliová – požiadavka na opílenie stromov na parkovisku na Baničovej ulici, aby 

nezasahovali na parkovisko. (OKČaŽP - SMS) 

 

 

 

 

 

 

           RNDr. Marta Rácová  

          predsedníčka VMČ č. 4 

 

 v.z. Ing. Miloš Dovičovič v.r. 

 

Zapísala: 

Eva Gánoczyová 

sekretárka VMČ č.4 

 

 

 

 

 

 

 


