
                                            Z á p i s n i c a  č.  1/2018 
 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa   8. 1. 2018 
na Mestskom úrade   v Nitre  s týmto programom: 
 
 

1.  Otvorenie 
2.  Informácie 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    
 

 
       Zasadnutia  sa zúčastnilo 14 členov VMČ:  RNDr. Rácová,  Hollý,  Dr. Frišo, Mgr. 
Svitač, Ing. arch. Císar, Vašinová, Ing. Buršáková, Mudr. Hasilla,PhD., PhDr. Valábiková, 
Mgr. Hlavinová Tekeliová,PhD.  Ing. Dovičovič, Mgr. Vereš, Ing. Nemky, Ing. Murančík. 
Ospravedlnená: Mgr. Ajdariová 
Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ Miháliková a JUDr. Gánoczyová -  k originálu 
zápisnice je priložená  prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi.  
 
K bodu 1/ 
Zasadnutie VMČ otvorila a viedla predsedníčka RNDr. Rácová, privítala prítomných 
a oboznámila ich s programom rokovania.  
 
K bodu 2/  
Informáciu z rokovania MR a MZ zastupiteľstva podala predsedníčka VMČ Rácová. 
 
K bodu 3/ 
Verejné stretnutie s občanmi bude dňa 12.3.2018 o 17,00 hod. v Dome Matice slovenskej 
na Dolnočermánskej ul. s programom rokovania:  

- Investičné akcie na rok 2018 
- Projekt NTS – výmena potrubí 
- Informácia o kanalizácii na Šúdoli.                                

Prizvaní budú vedúci investičného odboru, zástupca Západoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. a zástupcovia NTS. Oznámenie o konaní verejného stretnutia bude 
zverejnené v Nitrianskom ECHU a v autobusoch mestskej dopravy. 
 
K bodu 4/ 

1. Službyt Nitra, s.r.o. list adresovaný  OKČaŽP MsÚ Nitra ohľadne žiadosti o opravu 
potrubia bytového domu Baničova 16-18. VMČ berie žiadosť na vedomie. 

2. MsÚ Nitra, odbor majetku – predložená žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu vecného 
bremena v prospech SPP – distribúcia, a.s. ( „SO 06 Rozšírenie verejného plynovodu“ 
Čerešňový vrch). VMČ súhlasí so zriadením vecného bremena v prospech SPP – 
distribúcia, a.s. 

3. MsÚ Nitra, OKČaŽP odstupuje pripomienku ohľadne prípravy zmeny VZN č. 3/2016 
o parkovaní odboru UHA Nitra – zaslané VMČ na vedomie. 

4. MsÚ Nitra, OKČaŽP – odpovede na pripomienky č. 116/2017 zo dňa 12.12.2017. 



5. MsÚ Nitra, UHA Nitra – odpoveď na pripomienky ohľadne vypílenia stromov. VMČ 
trvá na zachovaní stromu duglaská, nakoľko zrejme prišlo k omylu. VMČ žiada v tejto 
lokalite  vypíliť iný ihličnatý strom – smrek pri vchode Bazovského 12. 

6. MsÚ Nitra, odbor investičnej výstavby a rozvoja, Nitra – obhliadka parkoviska 
Bazovského 16-22 na základe požiadavky Ing. Gabaša. VMČ zaraďuje uvedenú 
investičnú akciu do svojej databázy investičných akcií a v prípade uvoľnenia 
finančných prostriedkov sa zrealizuje oprava parkoviska na Bazovského 16-22. 

7. MsÚ Nitra, odbor investičnej výstavby a rozvoja Nitra – dostal  podnet p. 
Horňáčkovej na opravu chodníka na Novomeského 71-73-75. VMČ zaraďuje uvedenú 
investičnú akciu do svojej databázy investičných akcií a v prípade uvoľnenia 
finančných prostriedkov sa zrealizuje oprava chodníka na Novomeského 71-73-75. 

8. MsÚ Nitra, odbor investičnej výstavby a rozvoja Nitra – dostal  podnet vlastníkov BD 
Bizetova 17-23 v zastúpení  p. Daniely Kotrecovej na opravu  prístupových chodníkov 
ku  vchodom od parkoviska, vybudovanie schodov ku smetným košom od parkoviska, 
rozšírenie VO na Bizetovej 17. VMČ zaraďuje uvedenú investičnú akciu do svojej 
databázy investičných akcií a v prípade uvoľnenia finančných prostriedkov sa 
zrealizujú uvedené požiadavky. 

9. MsÚ Nitra, OKČaŽP – zaslané na vedomie určenie použitia a umiestnenia trvalého 
dopravného značenia na ul. Baničova č. 2-8, toto dopravné značenie nemení dopravnú 
situáciu na ul. Baničova 16-22. 

10. MsÚ, ref. právny – odpoveď na pripomienku ohľadne vymáhania pohľadávok. 
 
K bodu 5/ 
Ing. Buršáková – obyvatelia upozornili na zapnuté VO na Klokočine v sobotu a nedeľu (6.1. 
a 7.1.2018) v dopoludňajších hodinách. 
Ing. arch. Císar – informoval prítomných, že bola podaná na mesto  petícia  za zastavenie 
konania Bytového komplexu na Popradskej ul. v Nitre a taktiež odvolanie k vydaniu 
stavebného povolenia. Odvolanie stavebný úrad odoslal na Okresný úrad Nitra, zatiaľ 
odpoveď neprišla. 
RNDr. Rácová – pripraví zoznam investičných akcií, ktoré sa  nedostali do rozpočtu na rok 
2018 s komentárom a po diskusii  s OKČaŽP  zoznam predloží na zasadnutie VMČ vo 
februári.  
Ing. Murančík – chodník na Hviezdoslavovej ul. od križovatky Kmeťovej ul. po Kaufland je 
v zlom stave, treba ho opraviť. Rácová – chodník nebol opravený z dôvodov, že sa vybuduje 
po realizácii cyklotrasy, ktorá má tadiaľ viesť. 
Hollý – navrhuje vykonať opravu parkoviska na Bazovského 16-20 lokálne, len vyjazdené 
a poškodené časti, aby sa znížili náklady. Rozšírenie VO na Bizetovej 17 navrhuje vykonať 
z nákladov OKČaŽP MsÚ Nitra. 
Rácová, Hollý, Tekeliová Hlavinová, Buršáková – VMČ zorganizuje „Fašiangy na 
Klokočine“ dňa 3.2.2018 s kultúrnym programom a súťažou o najkrajšiu fašiangovú 
masku pre deti a mládež do 15 rokov v dvoch kategóriách, v priestoroch Klokočinského 
jarmoku so začiatkom o 13,00 hod.   
Oznámenie o konaní „Fašiangov na Klokočine“ bude zverejnené v Nitrianskom ECHU 
a v autobusoch mestskej dopravy. RNDr. Rácová dohodne s oddelením kultúry program 
a propagáciu akcie. 
 
K bodu 6/ 
Pripomienky a požiadavky VMČ: 

1. VMČ pripomína požiadavku VMČ, v ktorej sme žiadali vypíliť na Baničovej 20 strom 
duglasku, ktorý je vyschnutý /Tekeliová Hlavinová/. 



2. VMČ žiada, aby semafory na križovatkách na Klokočine  boli funkčné, pokiaľ nie 
je vážny dôvod na vypnutie, hlavne sa jedná o križovatku Kmeťova – Hviezdoslavova 
/Buršáková/. 

3. VMČ žiada riešiť s vlastníkom skelet na Baničovej ul.  nakoľko je tam neporiadok 
a zgrupujú sa tam bezdomovci /Vašinová/. 

4. VMČ opätovne žiada vyčistiť parkovisko na Benkovej 6-12 /Vašinová/. 
5. VMČ žiada OKČaŽP okamžite riešiť havarijný stav odvodňovacieho žľabu na 

Škultétyho ul. 42 zo zdrojov odboru OKČaŽP /Tekeliová Hlavinová/. 
6. Za BD Jurkovičova 19, 21, 23 v odvodňovacích kanáloch sú popadané veľké kusy 

stromov, kríkov, žiadame to vyčistiť zo zdrojov odboru OKČaŽP /Tekeliová 
Hlavinová/. 

7. VMČ žiada  OKČaŽP prioritne opravi ť popraskaný chodník na Alexyho 18, 
nakoľko tadiaľ chodí veľa detí do školy /Tekeliová Hlavinová/. 

8. VMČ žiada vyčistiť trávnaté plochy a ďalšie priestory  na Klokočine od zostatkov 
pyrotechniky /Císar/. 

9. VMČ upozorňuje na zlomený strom na Beethovenovej 19, ktorý treba odstrániť 
/Císar/. 

10. VMČ upozorňuje na zlomenú lavičku na Petzwalovej 34 – žiadame opraviť alebo 
vymeniť /Císar/. 

11. VMČ žiada, aby MsP zvýšila kontrolnú činnosť z dôvodu hlučnosti na Bellovej ul. pri 
herni pod prevádzkou bowlingu. 

12. VMČ opätovne žiada opraviť prejazd cez železničné priecestie zo Štúrovej ul. na 
Žilinskú,  drevené pražce sa uvoľnili, klesli, sú v zlom stave /Frišo/. 

13. VMČ na základe doručeného emailu upozorňuje na zničený trávnik  pri zbere lístia na 
Bizetovej ulici 37 /Buršáková/. 

14. VMČ vyjadruje nespokojnosť s prácou Redakčnej rady MsÚ, nakoľko neinformujú 
v Nitrianskom ECHU objektívne a komplexne, nevhodný výber fotografií z akcií 
a neúplný text -  nie je tam napísané ani VMČ, ani členovia VMČ z radov občanov 
/Císar/. 

 
     Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 5. 2. 2018  o 15,30 hod. v budove 
Mestského úradu.  
 
 
 
 
 
 

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

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

 



 
 
 


