
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

                                                    Z á p i s n i c a    č.  12/2016 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 12.12.2016 

v Kaviarni Múzeum v Nitre s týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

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

3. Zhodnotenie činnosti VMČ za rok 2016 

4. Návrh plánu práce a harmonogramu zasadnutí na I. polrok 2017 

5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

6. Rôzne 

7. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

 

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

Ing.arch. Císar, Mgr. Svitač,  František Hollý, Dr. J. Frišo, Ing. Miloš Dovičovič, 

Mária Vašinová, Stanislav Vereš, Ing. Janka Buršáková, 

ospravedlnení: Ing. Nemky, MUDr.  Hasilla, PhDr. Mária Valábiková, Mgr. Katarína 

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 p. Rácová zhodnotila činnosť VMČ za uplynulý rok 2016 

a skonštatovala, že boli naplnené ciele a úlohy výboru a podarilo sa realizovať aj 

naplánované aktivity a investičné akcie do výšky 500 tis Eur. Poďakovala všetkým 

členom výboru za prácu vo výbore v tomto roku. 

 

K bodu č. 4   

            Plán práce na rok 2017 

 

Prítomní členovia VMČ sa dohodli na nasledovných termínoch zasadnutí VMČ na I. 

polrok roku 2017: 

9.1., 13.2.,13.3.,10.4.,9.5.,12.6. 

(plán práce stretnutí VMČ tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice) 

 

VMČ sa ďalej dohodlo aj na realizácii nasledovných aktivít: 

 

- Fašiangová zabíjačka, 



- Stavanie mája- prípadne majáles 

- Deň detí, 

- Klokočinský jarmok. 

- Vianoce na sídlisku 

 

            K bodu č. 5 

            Došlá pošta 

1. Žiadosť odboru majetku o vyjadrenie k prenájmu pozemku v katastrálnom území 

Nitra, obec Nitra – umiestnenie stánku + terasy – VMČ odporúča vyhovieť alternatíve 

č. I. 

2. Žiadosť Ing. Lucie Jašušákovej, Bazovského č. 6, Nitra na vyhradenie parkovacieho 

miesta pre ZŤP VMČ berie na vedomie.  

3. Žiadosť Milana Antalu, Benkova č. 30, Nitra na vyhradenie parkovacieho miesta pre 

ZŤP VMČ berie na vedomie. 

4. Žiadosť Kamily Moravčíkovej – oprava prístupovej cesty k parkovisku na ulici 

Petzwalova 58 v Nitre. VMČ navrhuje zaradiť do investičných akcií mesta. (p. Hollý 

poznamenal, že nepostačuje opraviť parkovisko, ale treba opraviť aj podloženie 

a kanalizáciu). 

5. Vyčíslenie prác – výmeny okien Nákupné centrum Sandokan  - VMČ navrhuje zaradiť 

do investičných akcí, avšak ďalej VMČ poukazuje, že investíciu je potrebné chápať 

ako investíciu mesta, nie ako investíciu VMČ.  

6. Žiadosť Mgr. Jozefa Filipa ohľadom vyznačenia čiar na parkovanie pred bytovým 

domom na ul. Alexyho 2-8 – na požiadavku reagoval odbor OKČaŽP vyjadrením zo 

dňa 7.12.2016, ktoré zaslal VMČ na vedomie.   

7. Žiadosť odboru majetku o vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako oprávneného z vecného bremena - 

VMČ vyjadruje súhlas so zriadením vecného bremena.  

8. Odpoveď odboru OKČaŽP na pripomienku VMČ ohľadom zmeny dopravného 

značenia na Križovatke Popradská – Nitrianska berie VMČ na vedomie. 

9. Odpoveď odboru OKČaŽP ohľadom VO, výrubu stromov a dopravného značenia na 

križovatke Popradská Nitrianska berie VMČ na vedomie.  

10. Odpoveď odboru OKČaŽP na inštaláciu zábradlia na Partizánskej ul. č. 65 a č. 67 

v Nitre berie VMČ na vedomie.  

11. Odpoveď odboru OKČaŽP na žiadosť o zaradenie schodov so zábradlím pred 

bytovým domom na Čajkovského ul. 11 do plánu jesennej a zimnej údržby berie na 

vedomie.  

12. Informáciu MsP k nevyhoveniu možnosti rozšírenia kamerového systému na Bizetovú 

ul. č. 15 berie VMČ na vedomie. 

 

K bodu  č. 6, 7 

Rôzne a Pripomienky VMČ 

1. P. Buršáková žiada zvážiť možnosť dotvorenie prirodzeného chodníka k smetným 

nádobám na Bizetovej ul.č. 37. 

2. P. Buršáková žiada označiť ulice pri vstupe z hlavnej ulice (napríklad Bizetova). 

3. P. Frišo žiada úpravu chodníka na Pražskej ulici, nakoľko v súčasnom stave je chodník 

veľmi úzky. 

4. P. Vereš upozornil na zlý stav chodníkov na ul. Žilinská a Nitrianska, a to že by bolo 

vhodné upraviť tieto chodníky aspoň na jednej strane.  

5. P. Tekeliová, p. Rácová a p. Hollý podporujú myšlienku výstavby parkovacieho domu 

na ul. Mikovíniho x Čajkovského x Partizánska. 



6. P. Cisár upozornil na väčšie nezrealizované investičné akcie VMČ / tržnica Sandokan, 

park pri Family centre,.../a upozornil, že sa zvýšila iba realizácia aktivít súvisiacich so 

zábavnou a kultúrnou činnosťou.  

7. P. Dovičovič navrhuje skontrolovať vybudovaný chodník na Novomeského ulici cca 

od č. 33 po 53, pretože chodník bol zrekonštruovaný a začína opäť praskať, bolo by 

preto vhodné investíciu reklamovať.  

 

 

     Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa  9. 1. 2017 o 16,00 hod..   

 

 

 

 

   

           RNDr. Marta Rácová 

          predsedníčka VMČ č. 4 

 

Zapísala: 

Eva Gánoczyová 

sekretárka VMČ č.4 

 

 

 

  



Príloha 1 

Návrh plánu práce VMČ č. 4 Klokočina  na  I. polrok 2017 

Január 2017  

1.  Otvorenie 
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií 
3. Príprava verejného stretnutia s občanmi 
4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 
5. Rôzne 
6. Požiadavky a pripomienky VMČ 

Február 2017 

1. Otvorenie 
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií 
3. Správa  MsP o bezpečnostnej situácii na území mestskej časti 
4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 
5. Rôzne 
6. Požiadavky a pripomienky VMČ 

Marec 2017 

1. Otvorenie 
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií 
3. Príprava akcie Klokočinského jarmoku 
4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 
5. Rôzne 
6. Požiadavky a pripomienky VMČ 

Apríl 2017 

1. Otvorenie 
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií 
3. Informácia o stave komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe a harmonogram opráv MK 
4. Príprava akcie „Deň detí“ 
5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 
6. Rôzne 
7. Požiadavky a pripomienky VMČ 

Máj 2017 

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 

Jún 2017 

1. Otvorenie 
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií 
3. Správa  MsP o bezpečnostnej situácii na území mestskej časti  
4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 



5. Príprava plánu práce a harmonogramu zasadnutí na II. polrok 2017 
6. Rôzne 
7. Požiadavky a pripomienky VMČ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

  



Pripomienky občanov dôchodcov na stretnutí 7.11. na ZŠ Benkova: 
 

1,opätovná požiadavka na vypílenie lipy pri vchode Benkova 6- tma a chlad v byte, sťažnosť 

starších občanov 

 

2.riešiť stretávanie opilcov na Jurkovičovej ul. za lahôdkami Delikates-vulgárne správanie, 

obnažovanie, neporiadok, hulákanie cez deň až do noci, privolaná mestská polícia to rieši 

vlažne, neustále sa to opakuje 

 

3.na dvoch stromoch pri vchode Benkova 7 sedáva cez deň asi 11 sov, celý deň húkajú 

a špinia na chodník- žiadosť riešiť to 

 

4.kedy bude realizované vodorovné dopravné značenie na Jurkovičovej ulici a ktorá firma 

to zabezpečuje 

 

5.požiadavka na pozemku pri pošte Jurkovičova vysadiť stromčeky 

 

6.upozornenie na zlý stav chodníkov a ciest na Čermánskom cintoríne- 30 rokov tam 

neboli vykonané žiadne opravy, kedy sa to bude riešiť, zaradiť do rozpočtu 2017 a opraviť 

aspoň jamy 

 

7.požiadavka vybudovať priechod pre chodcov cez Hviezdoslavovu ul. oproti Kauflandu 

 

8.vybudovať nové schody za poštou na Jurkovič.ul vedúce smerom na Hviezdosl.ul 

 

9.čistenie a monitorovanie Boriny- kto robí, má to v úlohách polícia ? 

 

10.nespokojnosť s čistotou a starostlivosťou o zeleň, v tomto období nedostatočné 

hrabanie lístia 

 

11.požiadavka priechodov pre chodcov na Jurkovičovej ul. pri obchodoch 

 

12.na Partizánskej ul bola na vozovke vyznačená plná čiara – z akých dôvodov 

 

13.upozornenie na školské ihrisko ZŠ Benkova- chýba tam dohľad nad mládežou-

fetovanie , striekačky 

 

14.požiadavka namontovať ochrannú sieť od škols.ihriska ZŠ Benkova smerom 

k rodinným domom- do dvorov im stále padajú školské lopty-vyrušuje ich to 

 

 

V diskusii vystúpili a na otázky odpovedali : 

Ing.M.Nemky,  M.Rácová,  F.Holý,  D.Tekeliová,  M.Dovičovič 

 

Požiadavky budú zaslané príslušným oddeleniam MsÚ. 

 

 
 

 


