
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

                                                    Z á p i s n i c a    č.  11/2016 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa  7. 11. 2016 na 

Základnej škole Benkovej s týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

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

MZ 

3. Príprava Vianočných akcií na Klokočine 

4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

5. Požiadavky a pripomienky VMČ 

6. Rôzne  

 

Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnili: RNDr.  Rácová, Ing. Nemky,  Mgr. Tekeliová, Ing. 

Buršáková,  Ing.arch. Císar, Mgr. Svitač,  Hollý, Dr.  Frišo, Ing.  Dovičovič,  

Vašinová, PhDr. Valábiková 

neprítomní: Mgr. Ajdariová,  Mgr. Vereš, Mgr. Petrášová, MUDr. Hasilla. 

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 
Dňa 10.12.2016  bude VMČ organizovať “Vianoce na sídlisku“ tak ako v minulom 

roku. Začiatok akcie bude o 14,00 hod., program žiakov zo ZŠ a MŠ na Klokočine 

zabezpečí RNDr. Rácová, Vašinová, Ing. Buršáková, balíčky pre deti zabezpečí Mgr. 

Svitač a  4 predajcov v  stánkoch s vianočnou tematikou zabezpečí RNDr. Rácová. 

K bodu č. 4 

1.  MsÚ, odbor  majetku predložil žiadosť o vyjadrenie k vyhradeniu dvoch 

parkovacích miest na novovybudovanom parkovisku na Nedbalovej ul.  pre Ing. 

Štefana Pahulyiho, odbor majetku túto žiadosť zdôvodnil.  

VMČ odporúča odboru SM Mestského úradu v Nitre, aby hľadali možnosti 

vypovedania zmluvy, po skončení termínu vypovedania zmluvy VMČ nesúhlasí 

s vyhradením parkovacích miest na Nedbalovej ul. 

2. Žiadosť Ladislava Ďuricu, Nitra, Škultétyho 46 k vyhradeniu parkovacieho miesta 

pre FO s ŤZP v mieste trvalého bydliska. VMČ nemá námietky s vyhradením 

parkovacieho miesta. 

3. SVB, Partizánska 65,67 Nitra predložili žiadosť o inštaláciu zábradlia na verejnom 

priestranstve pri  bytovom dome č. 65 a 67 na Partizánskej ul. v Nitre. VMČ 

odstupuje žiadosť na odbor komunálnych činností a ŽP MsÚ Nitra k realizácii 

zábradlia v zmysle žiadosti.  

4. Odbor komunálnych činností a ŽP MsÚ Nitra predložil zoznam rozkopávok za 

mesiac august a september 2016 na Klokočine. 

 

 



5. Odpovede na pripomienky:  

-    Referát dopravného urbanizmu a inžinieringu MsÚ Nitra postúpil pripomienky    

     týkajúcu sa organizácie dopravy na MK Popradská  na OKČ  a ŽP MsÚ Nitra. 

- Z odboru  komunálnych činností a životného prostredia MsÚ Nitra: 

- Natretie lavičiek na Jedlíkovej -  podľa výkazov prác boli natreté hracie prvky. 

- Odčlenenie územia pre správcov zelene na Klokočine – na novú sezónu 2017 

bude vyhlásená súťaž pre lokality Kokočina I., II. a Diely. Rajón na 

nasledujúce 3 roky bude rozdelený na Klokočinu I. a Diely spolu, Klokočina 

II. bude samostatne. 

- Vybudovanie verejného osvetlenia na chodníku Novomeského 6 – po ukončení 

obstarávania bude realizované nasvietenie uvedeného chodníka. 

- V mesiaci september 2016 boli zabezpečené opravy na MK Škultétyho a na 

križovatke MK Škultétyho s MK Nedbalova. Na MK Hviezdoslavova                                                                                               

opravy naďalej pokračujú. 

- Na úsek MK Popradská je vydané určenie na vybudovanie ostrovčeka – 

investičná akcia, ktorá nebola doposiaľ realizovaná. Vodorovné dopravné 

značenie sa bude realizovať po vybudovaní a dokončení ostrovčeka.  

- Obmedzenie času herní na Klokočine maximálne do 24,00 hod. – mesto 

nemôže individuálne určovať prevádzkový čas jednotlivým prevádzkam 

v rôznych častiach mesta, mesto určuje prevádzkový čas nariadením platným 

pre rovnaký druh prevádzky v celom meste. Prevádzková doba herní je určená 

vo VZN č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nitry v znení dodatkov 

v rozpätí od 06,00-04,00 hod. 

- Spriechodnenie chodníka na Nitrianskej a Piešťanskej – opílenie, dňa 

31.9.2016 bolo ukončené vegetačné obdobie, kedy bolo možné opilovať 

stromy. 

- Oprava výtlku na križovatke MK Partizánska s MK Pezinská, po posúdení 

závažnosti bude závada zahrnutá do zoznamu opráv na rok 2016/2017. 

Odstraňovanie nahlásených a zistených  závad prebieha podľa dôležitosti, až 

do vyčerpania finančného krytia. 

- Na základe obhliadky chodníkov na Žilinskej ul. odbor odporúča súvislú 

opravu chodníkov zahrnúť medzi investičné akcie mesta Nitry. 

K bodu 5/ 
1. VMČ žiada komplexne riešiť parkovanie vozidiel na vstupoch debarierizovaných 

chodníkoch, dať zákaz státia 3 m pred vstupom, nakoľko sa  nedá po chodníkoch 

prejsť /Ing. Nemky/. 

2. VMČ žiada o informáciu, či je možné namontovať kameru na Bizetovej č. 15 /Ing. 

Buršáková/. 

3. VMČ žiada zaradiť opravu chodníka na Žilinskej ul. medzi investičné akcie mesta 

Nitry /Ing. Buršáková/. 

K bodu 6/ 

- Mgr. Tekeliová informovala o pripravovanej  regulácii parkovania na Klokočine. 

- Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa  12. 12. 2016.   

 

 

        RNDr. Marta Rácová,v.r. 

          predsedníčka VMČ č. 4 

Zapísala: Helena Miháliková 

sekretárka VMČ č.4 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


