
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

                                                    Z á p i s n i c a    č.  10/2016 

 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 10.10.2016 

v Dome Matice slovenskej s týmto programom: 

 

 

1. Otvorenie 

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

MZ 

3. Príprava rozpočtu na rok 2017 a realizácia investičných akcií 

4. Príprava stretnutí so seniormi 

5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

6. Požiadavky a pripomienky VMČ 

7. Rôzne  

 

Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnili: RNDr.  Rácová, Mgr. Ajdariová, Mgr. Tekeliová, 

Ing.arch. Císar, Mgr. Svitač,  MUDr.  Hasilla, Hollý, Dr.  Frišo, Ing.  Dovičovič,  

Vašinová, PhDr. Valábiková 

neprítomní: Ing. Nemky, Ing. Ing. Buršáková, Mgr. Vereš, 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 

Príprava rozpočtu na rok 2017 vrátane investičných akcií 

VMČ navrhuje zaradiť a realizovať tieto akcie: 

- opravu povrchu multifunkčného ihriska pri športovej hale na Klokočine, vrátane 

oplotenia  

-  doriešiť odvodnenie multifunkčného ihriska na Škultétyho ulici 

- súvislá oprava zvlneného chodníka na  Baničovej ulice, dokončenie debarierizácie  

- debarierizácia vstupu do Domu Matice slovenskej 

- súvislá úprava komunikácie Škultétyho (vrátane sklopenia chodníkov) 

- súvislá oprava komunikácie Nedbalova /od Golianovej po Škultétyho/ 

- vyhotovenie projektovej dokumentácie  okružnej  križovatky Škultétyho 

a Dolnočermánska 

- súvislá oprava prepadnutého chodníka na  ulici Benkova č. 6 až 12 

- súvislá oprava chodníka na ulici  Žilinská (horná časť vľavo) 

- v priestoroch MŠ Alexyho vykonať rekonštrukciu pavilónu po bývalom 

nájomníkovi a zhotoviť  pergolu 

 -  výmena okien v priestoroch knižnice v budove Sandokanu na Jurkovičovej ul. 



 -    pokračovať v ďalšej etape kanalizácie na Šúdolskej ul. 

 -    riešiť  podchod na Hviezdoslavovej ul. – využitie, rekonštrukcia 

 -   PD odvodnenia domu Baničova 2-8 

 -    oprava komunikácie na križovatke Kmeťová a Hviezdoslavova po pravej strane 

/od Šúdolu/ - zvlnená komunikácia 

 -  pokračovať v budovaní parkovísk – priebežne doplníme 

 

 

K bodu č. 4   

            Príprava stretnutí so seniormi  

            Prítomní sa dohodli na nasledovných termínoch stretnutí so seniormi: 

  

 7.11.2016   o 16:00 hod – ZŠ Benkova 

 14.11.2016 o 16:00 hod – ZŠ Škultétyho 

 16.11.2016 o 16:00 hod – ZŠ Beethovenova 

 

Program bude tvorený krátkym vystúpením detí z MŠ (zabezpečí p. Vašinová), 

sekretárky zabezpečia  občerstvenie a pozvánky pre vedenie mesta a darčeky pre 

seniorov.  Pozvánky roznesú členovia VMČ.  

             

            K bodu č. 5 

            Došlá pošta 

1. Žiadosti Ivety Kašiarovej, bytom Nitra, Čajkovského 16 na vyhradenie parkovacieho 

miesta odporúča VMČ vyhovieť (hlasovanie: za: 9, zdržali sa: 2) 

2. Žiadosti Milana Mačugu, bytom Nitra, Petzwalova 16 na vyhradenie parkovacieho 

miesta odporúča VMČ vyhovieť (hlasovanie: za: 9, zdržali sa: 2)   

Poznámka: VMČ opätovne zdôrazňuje znenie VZN č. 3/2016 o parkovaní na území 

mesta Nitry, § 5 bod 5 písm.b/ v zmysle ktorého                                                                                                                                                                                            

dáva súhlasné vyjadrenie na vyhradenie parkovacieho miesta z hľadiska kapacity 

parkovacích miest v lokalite. 

3. K žiadosti Petra Kováča – Čajkovského ulica č. 11 bude zaradená do jesennej a zimnej 

údržby, list odstupuje VMČ  odbor MsÚ – OKČaŽP. 

4. VMČ berie na vedomie, že dňa 15.10.2016 sa uskutoční „Výcviková škola od 

Ptáčkových rybníka“. 

5. Stanovisko OM k ukončeniu nájmu p. Karabinoša. VMČ žiada upozorniť p. 

Karabinoša, aby okamžite uvoľnil prenajaté priestory  v MŠ Alexyho, kde napriek 

uplynutej výpovednej lehoty stále užíva priestory.  

6. Žiadosť pani Chobotovej umiestniť veľkoobjemový kontajner na obvyklé miesto na 

Šúdolskej ulici ku  kaplnke a umiestnenie nádob na triedený odpad rovnako na 

Šúdolskej ulici. VMČ žiada OKČaŽP umiestniť VOK na Šúdolskej ul. ku kaplnke 

a umiestniť  kontajnery na separovaný zber na Šúdolskej ulici. 

7. Zaslať požiadavku od OKČaŽP – SMS na vybavenie odboru OVaR, ktorý by mal 

zabezpečiť vstup na parkovisko Beethovenova 2-4 – odstránenie cestných obrubníkov. 

8. Oznámenie OM, že žiadosť Ing. Blisku a Ing. Látečku o prehodnotenie návrhu na 

bezodplatný prevod vlastníctva parc. č. 7469/59 v k.ú. Nitra z vlastníctva SR – SPF do 

vlastníctva Mesta Nitry bude opätovne predložená na rokovania komisie, MR a MZ. 

9. Žiadosť OM či bude Mesto ako vlastník nehnuteľnosti – budovy Sandokan súp. č. 409 

využívať priestory na zasadnutia výboru.  VMČ navrhuje komerčný prenájom 

priestorov na 1. poschodí v objekte Sandokanu na Jurkovičovej ul.   

 



UZNESENIE VMČ: 

VMČ navrhuje komerčný prenájom priestorov na 1. poschodí v objekte Sandokanu na 

Jurkovičovej ul.  (odhlasované počtom hlasov  za:11) 

 

10. List p. Tomastu a Gajdoša, Baničova 22 o úpravu vyhradeného parkoviska. VMČ 

odstupuje požiadavku na OKČaŽP k vykonaniu úprav na vyhradených parkoviskách 

v zmysle požiadavky občanov.  

11. List Ing. Bádovského k stanoviskám účastníkov stretnutia vlastníkov pozemkov 

napojiteľných  na plánovanú komunikáciu na parcele 8623/5. List Ing. Bádovského  

VMČ berie na vedomie.  

 

 

K bodu  č. 6 

Pripomienky VMČ 

1. VMČ pripomína spôsob opravy výtlkov, treba ich riešiť dôsledne a zároveň 

opraviť všetky výtlky na danom mieste (p. Frišo). 

2. VMČ žiada doplniť verejné osvetlenie na Novomeského ul. č. 6 (križovatka 

s Dolnočermánskou) (p. Hollý).  

3. VMČ žiada doplniť verejné osvetlenie na Petzwalovej ul. č. 4, a to k zastávke na 

Hviezdoslavovu (p.Ajdariová).   

4. VMČ žiada od domového správcu od OSBD Dlhá č.4, Nitra, stanovisko všetkých 

vlastníkov bytov v bytovom dome, či súhlasia s vyrubením stromov za domom 

Baničova ul. 2-8, a rovnako aj stanovisko od odboru útvaru hlavného architekta 

MsÚ  či súhlasí s vyrubením (p.Tekeliová). 

5. VMČ žiada doplniť verejné osvetlenie na Škultétyho ul. č. 8.  

6.  VMČ žiada vyhotoviť a predložiť na VMČ harmonogram prác vodorovného 

značenia na Klokočine + domaľovať Baničovu ulicu.  

7. VMČ zhodnotilo, že križovatka Popradská a Nitrianska je bez dopravného 

značenia – projekt je síce hotový, zastávky mali byť posunuté a vymaľované, 

avšak k realizácií neprišlo. VMČ dôrazne žiada urobiť dopravné preznačenie 

situácie (p. Císar). 

 

 

             K bodu č. 7 

             Rôzne 

             VMČ prerokoval dôvody prerušenia  výstavby parkoviska na Škultétyho ulici. 

 

 

     Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa  07. 11 2016 po stretnutí so seniormi na 

ZŠ Benkova. 

 

 

 

 

   

           RNDr. Marta Rácová,v.r. 

             predsedníčka VMČ č. 4 

Zapísala: 

Eva Gánoczyová 

sekretárka VMČ č.4 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

 


