
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 
 
 

                                                    Z á p i s n i c a    č.  12/2017 
 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 11.12.2017 na 
Mestskom úrade v Nitre s týmto programom: 

 
1. Otvorenie 
2. Návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Nitra č. 6  
3. Návrh plánu práce a harmonogramu zasadnutí na I. polrok 2018 
4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 
5. Požiadavky a pripomienky VMČ 
6. Rôzne 
 

Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnili: RNDr.  Rácová, Mgr. Ajdariová, Mgr. Tekeliová, Ing.arch. 
Císar, Hollý, Dr. J. Frišo, Ing. Miloš Dovičovič, Mária Vašinová, Ing. Janka Buršáková, 
Stanislav Vereš, 
ospravedlnení: Mgr. Svitač,  MUDr.  Hasilla, 
neprítomní: Ing. Nemky, PhDr. Mária Valábiková, 
 
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  
Pracovníci ÚHA odprezentovali 5 požiadaviek na zmenu územného plánu, za ktoré VMČ 
odhlasovalo nasledovne: 

1. Žiadosť j. Gála v rozsahu zmeny funkčného využitia na parcelách v k. ú. Nitra pre 
možnosť realizovať zámer výstavby zelených domov s vysokým dôrazom na ekológiu 
a nízku energetickú náročnosť. 
Uznesenie: VMČ súhlasí. 

2. Žiadosť J. Hlavinovej na prehodnotenie funkčného využitia plôch vnútrobloku 
vymedzeného BD ulíc Škultétyho, Petzwalova a Novomeského z dôvodu rozšírenia 
kapacity parkovacích miest. 
Uznesenie: VMČ súhlasí. 

3. Žiadosť R. Sopúch o úpravu trasy cyklistického chodníka o vypustenie parcely 
3696/609 v k.ú. Párovské Háje.  
Uznesenie: VMČ navrhuje požiadavku vypustiť pre jej nezrealizovateľnosť. 

4. Žiadosť spol. PROFINEX trading, s.r.o. o zmenu funkčného využitia parciel v k. ú. 
Nitra pre možnosť výstavby zariadenia sociálnych služieb a sociálnej infraštruktúry. 
Uznesenie: VMČ nesúhlasí. 

5. Návrh ÚHA na stabilizáciu zelene. 
Uznesenie: VMČ navrhuje ponechať zeleň ako verejnoprospešnú stavbu 
v nasledovných lokalitách: začiatok Hviezdoslavovej ulice, pozdĺž Hviezdoslavovej 



ulice, Kmeťova, Bizetova, Popradská (na žiadosť p. Cisára), Braneckého (nad 
nadjazdom), breh za lokalitou Klokočinský jarmok – Mikovíniho ulica.  

 
K bodu č. 3 
Zasadnutia VMČ sa v I. polroku 2018 budú konať: 
8.1., 5.2., 12.3., 9.4., 14.5., 11.6. 
Harmonogram ostáva zachovaný ako pominulé roky. 
 
K bodu č. 4 
Došlá pošta 

1. VMČ odporúča vyhovieť žiadosti spol. LEON Plus s.r.o. na prenájom 7 parkovacích 
miest na Kmeťovej ulici v Nitre. 

2. Žiadosť Štefana Deményho, bytom Nitra, Benkova 1 na vyhradenie parkovacieho 
miesta VMČ berie na vedomie. 

3. Žiadosť Miroslava Adamčíka, bytom Nitra, Čajkovského 19 na vyhradenie 
parkovacieho miesta VMČ berie na vedomie. 

4. Žiadosť Karla zelenku, bytom Nitra, Jurkovičova 26 na vyhradenie parkovacieho 
miesta VMČ neodsúhlasuje. 

5. VMČ berie na vedomie odpoveď OKČaŽP ohľadom spriechodnenia poslednej časti 
odvodňovacieho žľabu na Zvolenskej ul. 

6. Žiadosť Valérie Kadlecovej, bytom Nitra, Jurkovičova č. 6 na vyhradenie 
parkovacieho miesta VMČ berie na vedomie. 

7. Žiadosť Emílie Tomanovej, bytom Nitra, Nedbalova č. 9 na vyhradenie parkovacieho 
miesta VMČ berie na vedomie. 

8. VMČ berie na vedomie žiadosť OKČaŽP na vykonávanie kontroly rýchlosti na 
Hviezdoslavovej ul. v Nitre. 

9. VMČ berie na vedomie odstúpenie požiadavky ohľadom súvislej opravy chodníka na 
Žilinskej ulici.  

10. VMČ berie na vedomie odpoveď na pripomienky od OKČaŽP a VMČ urýchlene 
žiada vykonať monitoring priesaku vody do kanalizácie a zabezpečiť komplexnú 
opravu šachty pod kotolňou na Novomeského ulici. 

 
K bodu č. 5 
Požiadavky a pripomienky  

1. P. Hollý – žiadosť o odhrabanie listov na Jurkovičovej 29-31-33 + pri odvodňovacom 
kanáli na tržnici Alexyho 2 – 26. 

2. P. Vereš – nápravu stavu na chodníku za domom na Partizánskej ulici č. 57 – je 
prepadnutý a drží sa tam voda (dodatočne zašle fotodokumentáciu). 

3. P. Dovičovič – žiada pripraviť zmenu VZN č. 3/2016 o parkovaní – aby sa do VZN 
zakomponovalo ustanovenie o zákaze parkovania nákladných áut nad 3,5 T na ulici 
Kmeťova a Hviezdoslavova.  

 
K bodu č. 6 
Rôzne 
Zasadnutia sa zúčastnili aj hostia p. Vágo, p. Kóňa, p. Bartík. 
 
P. Vágo a p. Kóňa poďakovali za vybudovanie kanalizácie na Šúdolskej ceste a navrhli, aby 
sa po  dobudovaní kanalizácie na tejto ceste na jar 2018 začalo aj s opravou vozovky. 
Uznesenie: VMČ žiada OVaR vyhotoviť PD a zaradiť investíciu do databázy investičných 
akcií mesta. 



 
P. Bartík upozornil na problematiku riešenia parkoviska na Škultétyho ulici, informoval, že sa 
mu podarilo zabezpečiť podpisy od obyvateľov BD Škultétyho 3, že súhlasia s odobratím 4 
parkovacích miest, aby sa mohlo vybudovať aj ihrisko a ďalšie podpisy doloží dodatočne. 
Poprosil aj o úzky chodník na Nedbalovej ulici smer na Škultétyho 3  cca 3,5 m. 
Predsedníčka VMČ ho informovala, že akcia je zaradená medzi investičné akcie VMČ. 
 

          
 
 

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

 
Zapísala: 
Eva Gánoczyová 
sekretárka VMČ č.4 
 
 
 


