
 
                    Z á p i s n i c a  č.  9/2017 
 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa   6. 11.  2017 
na Mestskom úrade   v Nitre  s týmto programom: 

 
1. Otvorenie 
2. Informácia o príprave zimnej údržby 
3. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 
4. Rôzne 
5. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 
       Zasadnutia  sa zúčastnilo 11 členov VMČ:  Hollý, Dr. Frišo, Mgr. Svitač, Ing. arch. Císar, 
Vašinová,  Ing. Dovičovič, Mgr. Vereš, Mgr.Hlavinová Tekeliová,PhD., MUDr. Hasilla,PhD., 
Ing. Murančík a Ing. Buršáková.  Ospravedlnení: RNDr. Rácová, Mgr. Ajdariová, Ing. 
Nemky, PhDr. Valábiková 
Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ Miháliková a JUDr. Gánoczyová a hostia p. 
Jaroslav Lysý a Ľuboš Major  -  k originálu zápisnice je priložená  prezenčná listina 
s vlastnoručnými podpismi.  
 
K bodu 1/ 
Zasadnutie VMČ otvoril a viedol podpredseda p. Hollý,  privítal prítomných a oboznámil ich 
s programom rokovania. V rámci tohto bodu p. Jaroslav Lysý oboznámil prítomných  
s návrhom zmeny projektu „Kozmetický salón + byt“ na „Polyfunkčný objekt Alysa“ /pri 
križovatke Kmeťova, Hviezdoslavova/.   
Ing. arch. Císar na základe súhlasných stanovísk odporučil súhlasiť s predloženým projektom. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s predloženým návrhom zmeny projektu „Kozmetický salón 
+ byt“ na „Polyfunkčný objekt Alysa“ na Kmeťovej ul., k.ú. Nitra, p.č. 7261/209. 
Hlasovanie:  Za: 10                          Proti: 0                          Zdržal sa: 0 
 
Ďalej sa rokovania zúčastnil p. Ľuboš Major, ktorý oboznámil prítomných so svojou 
písomnou  žiadosťou o opätovné posúdenie investičného zámeru a vydanie stanoviska na 
stánok rýchleho občerstvenia na Hviezdoslavovej ul. Pozemok, na ktorom realizujú stavbu 
bude mať na základe dedičského konania nového majiteľa a preto  časť pozemku na ktorom 
stojí stavba plus pozemok, kde bude umiestnená terasa chcú odkúpiť do osobného vlastníctva. 
VMČ žiadajú o predĺženie 5 ročnej lehoty a vydanie kladného stanoviska k umiestneniu 
stánku s terasami na neobmedzenú dobu. Stavba bude na súkromnom pozemku. 
Stanovisko VMČ:  VMČ súhlasí s predĺžením lehoty na 15 rokov stánku s rýchlym 
občerstvením s terasou. 
Hlasovanie:  Za: 10                           Proti: 0                          Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2/ 
Mestským úradom  Nitra, strediskom mestských služieb bol predložený Operačný plán  
zimnej údržby miestnych komunikácií 2017-2018. 
 
K bodu 3/ 
Odpovede na pripomienky: 
MsÚ, odbor kom. činností a život. prostredia: 

- Zabezpečená oprava lavičiek na Jurkovičovej ul. v 38. týždni 2017, 



- Zabezpečené osadenie zábradlia medzi Novomeského ul. a autobusovou zastávkou 
„Čajkovského“ v 39. týždni 2017, 

- Jamy, výtlky na Mikovíniho ul. /pri predajni bicyklov/ odstránenie v 36. týždni 2017, 
- Zafľakovanie jám na Dolnočermánskej ul. zaevidované, po posúdení závažnosti 

zahrnú do zoznamu opráv miestnych komunikácií a chodníkov na rok 2017, 
- Oprava schodiska pri OC Sandokan odstúpené odboru investičnej výstavby a rozvoja 

MsÚ, keďže sa jedná o dielo v záručnej lehote, 
- Výmena spomaľovacieho prahu na MK Škultétyho -  posúdená a pristúpi sa k výmene, 
- Provizórny príbytok bezdomovcov na Baničovej 1-3 pešia cesta za Kauflandom bol 

odstránený aktivačnými pracovníkmi 11.9.2017, 
- Aktivační pracovníci okolie schátranej budovy OSBD vyčistili 12.9.2017. 
MsÚ, odbor majetku: 
- Informácia o možnosti vypovedania zmlúv na stánky na Škultétyho ul. v prípade, že sa 

nezmení neúnosná situácia vznikajúca predajom alkoholu a jeho následkami. 
 
Došlá pošta: 
1. MsÚ, odbor kom. činností a život. prostredia  - zaslanie zoznamu rozkopávok 

v mesiacoch august a september 2017. 
2. SVB Bazovského 16-18, Ing. Alfonz Gabaš – žiadosť o opravu parkoviska na 

prístupovej ceste na Bazovského 16,18,20,22. VMČ preverí požiadavku a pokúsi sa 
zaradiť do rozpočtu na rok 2018. 

3. MsÚ, odbor kom. činností a život. prostredia - žiadosť Anny Martonkovej, bytom 
Škultétyho 30 k vyhradeniu – predĺženiu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej 
ulici. VMČ berie na vedomie. 

4. MsÚ, odbor kom. činností a život. prostredia - žiadosť Jozefa Ambróziho, bytom 
Benkova 10 k vyhradeniu – predĺženiu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej 
ulici. VMČ berie na vedomie. 

5. MsÚ, odbor kom. činností a život. prostredia - žiadosť Márie Vasiľovej, bytom 
Čajkovského 38 k vyhradeniu nového  parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. 
VMČ berie na vedomie. 

6. MsÚ, odbor kom. činností a život. prostredia -  žiadosť Anežky Deglovičovej – 
Martina Degloviča, bytom Čajkovského 38 k vyhradeniu – predĺženiu parkovacieho 
miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. VMČ berie na vedomie.  

 
K bodu 4/ 
Rôzne 
Ing. Buršáková – informovala o emaily, ktorý jej bol doručený, pani sa sťažuje na mladých 
ľudí, zgrupujúcich sa pri prevádzke Maurus na Beethovenovej ul., ktorí sú hluční, konzumujú 
alkohol, púšťajú hudbu z automobilov a rušia nočný kľud. Ing. Dovičovičovi bol doručený 
tiež tento email a riešil to cestou mestskej polície,  ktorá zjednala nápravu hneď v ten večer. 
Hollý – informoval, že predsedníčka VMČ RNDr. Rácová zaslala návrh investičných akcií na 
rok 2018 prednostovi MsÚ Nitra.  
Hollý – preverí možnosť osadenia molokov na ul. Mikovíniho 2. 
Ing. Buršáková – žiadala vypílenie 3 smrekov na Bizetovej 14,16,18 a bolo  prisľúbené, že sa 
vypília na Vianoce.                                    
 
K bodu 5/ 
Pripomienky a požiadavky VMČ 

1. VMČ žiada posúdiť možnosti vypílenia stromov /briez/ na Nitrianskej ulici na ľavej 
strane v smere mestskej dopravy  /Vereš/. 



2. VMČ žiada za bytovým domom na Jurkovičovej 19-23 presvetliť stromy – opíliť 
/Vereš/. 

3. VMČ žiada na Novomeského 59 vypíliť javor, ktorý zasahuje do ďalších stromov a je 
v ochrannom pásme /Svitač/. 

4. VMČ žiada na Škultétyho 36-38 vypíliť naklonenú brezu, nakoľko hrozí poškodenie 
vozidiel /Hlavinová Tekeliová/. 

5. VMČ žiada na Škultétyho 42 opraviť odvodňovací kanál, nakoľko presakuje do pivníc 
voda, kanál je zle vyspádovaný /Hlavinová Tekeliová/. 

6. VMČ žiada opraviť na Alexyho 18 chodník, nakoľko tam stojí voda, ide o lokálnu 
opravu /Hlavinová Tekeliková/. 

7. VMČ  na základe opakovaných podnetov žiada posúdiť stav detského ihriska pod 
bytovým domom Bizetova 14,16,18  štrk sa sype na jednu stranu  /Buršáková/. 

8. VMČ žiada nastaviť zrkadlo na križovatke Nitrianska x Popradská, nakoľko je 
sklopené /Císar/. 

9. VMČ žiada na Bazovského 12 posúdiť stav smreku, ktorý nie je v dobrom stave 
/Hollý/. 

10. VMČ upozorňuje správcov zelene, na potrebu vyhrabávania lístia na svojom území 
/Hollý/. 

11. VMČ žiada vykonať postupné opravy chodníkov na Mikovíniho ul. smerom od 
kotolne k obchodnému centru na Jurkovičovej ul. /Sandokan/ a popraskaný chodník 
od Bazovského 8 smerom k obchodnému centru na Jurkovičovej ul. /Hollý/. 

12. VMČ upozorňuje na nekvalitne vykonanú opravu chodníka na Žilinskej ulici /od 
Popradskej ul. smerom na Pezinskú ul./. Mesto by malo kontrolovať tieto práce 
a vykonávať stavebný dozor /Frišo/.    

13. VMČ žiada MsP vykonávať častejšie kontroly konzumácie alkoholu na verejnom 
priestranstve na Beethovenovej ul. vedľa prevádzky Maurus a rušenia nočného kľudu 
púšťaním hudby z automobilov.                                            

                    
 
 
 
 
 

         RNDr. Marta Rácová,v.r. 
          predsedníčka VMČ č. 4 
 

Zapísala: 
Helena Miháliková,v.r. 
sekretárka VMČ č.4 
 
 


