
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 
 
 

                                                    Z á p i s n i c a    č.  2/2018 
 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 5.2.2018 na 
Mestskom úrade v Nitre s týmto programom: 

 
1.  Otvorenie 
2.  Informácie 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    
 

Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnili: RNDr.  Rácová, Mgr. Ajdariová, Mgr. Tekeliová, 
Ing.arch. Císar, Dr. J. Frišo, Ing. Miloš Dovičovič, Mária Vašinová, Ing. Janka Buršáková, 
Stanislav Vereš, Mgr. Svitač,  In. Miloš Murančík 
ospravedlnení: Hollý, Ing. Nemky, MUDr.  Hasilla, PhDr. Mária Valábiková, 
 
 
Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ a zástupca MsP – Mgr. Rudolf Husár.  
 
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 ohľadom rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva 
podala RNDr. Rácová.   
 
K bodu č. 3 
Správu o bezpečnostnej situácii MsP na území mestskej časti predniesol Mgr. Rudolf Husár. 
Správa MsP tvorí prílohu zápisnice.  
 
K bodu č. 4 
Došlá pošta 

1. VMČ prerokoval návrh materiálu do MR – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 
1/2018 o podmienkach dočasného spoplatneného parkovania a o podmienkach 
regulovaného rezidentského parkovania na území mesta NR. Po diskusii VMČ prijal 
nasledovný záver. 



Uznesenie: VMČ neodporúča schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 

1/2018 o podmienkach dočasného spoplatneného parkovania a o podmienkach 

regulovaného rezidentského parkovania na území mesta NR v predloženom znení, a to 
z dôvodu, že systémovo nerieši problém parkovania na Klokočine.  

2. VMČ berie na vedomie odpoveď na pripomienky týkajúce sa problému s parkovaním 
na Jurkovičovej 23, nepojazdných áut, verejného osvetlenia pri Bille a pod. 

3. VMČ berie na vedomie odstúpenie pripomienky na priame vybavenie opravy prejazdu 
cez železničné priecestie z MK Štúrová. 

4. VMČ prerokoval žiadosť Ing. Evy Beničkovej o prenájom časti pozemku. 
Uznesenie: VMČ súhlasí s prenájmom parcely C KN č. 7244/8 zastavané plochy 
o výmere 41 m2, vedenej na LV č. 3681.  

5. VMČ berie na vedomie zmenu použitia a umiestnenia trvalého dopravného značenia 
pri Bille.  

6. VMČ berie na vedomie žiadosť Martiny Grmanovej na vyhradenie parkovacieho 
miesta pre ZŤP na Jedlíkovej ul. č. 11 v Nitre. 

7. VMČ prerokoval žiadosť o vyjadrenie p. Urminského o bezplatný prenájom 
mestského výbehu pre psov na Kmeťovej ul. v Nitre.  
Uznesenie: VMČ žiada o doplnenie informácie, či žiadateľ bude prenajatý pozemok 
využívať na vlastnú podnikateľskú činnosť, t.j. či bude za výcvik psov pre majiteľov 
realizovať za finančnú úhradu. 

8. VMČ berie na vedomie odpoveď na pripomienku týkajúcu sa kanalizačnej šachty na 
Baničovej ul 16.  

9. VMČ berie na vedomie aj odpoveď na pripomienky týkajúce sa odhrabania listov na 
Jurkovičovej ul., opravy chodníka za domom na Partizánskej a prípravy návrhu zmeny 
VZN č. 3/2016. 

10. VMČ berie na vedomie odstúpenie pripomienky zo stretnutia s občanmi z OKČaŽP na 
ÚHA ohľadom prepadnutej kanalizačnej šachty.  

11. VMČ prerokoval návrh na zmenu organizácie dopravy na Borodáčovej ul. v Nitre. 
Uznesenie: VMČ podporuje návrh na zmenu organizácie dopravy a zároveň prosí 
o urýchlenie riešenia dopravnej situácie v uvedenej lokalite. 

12. VMČ berie na vedomie odpoveď na pripomienky 22ú/2017 ohľadom rozšírenia 
parkoviska na Jurkovičovej ul. 2,4,6, vybudovanie ihriska nad BD Bizetova 1 a 2 
a prepojovacieho chodníka z Bizetovej na Beethovenovu.  

13. VMČ berie na vedomie odpoveď p. Husára (PsP) ohľadom stretávania asociálov pri 
kotolni na Jurkovičovej ul., že situácia bude priebežne mapovaná hliadkami MsP. 

14. VMČ berie na vedomie odpoveď prednostu MsÚ na pripomienky z verejného 
stretnutia s občanmi.  

 
K bodu č. 5 
Rôzne 

1. Na základe podnetu od p. Frišša medzi prítomnými prebehla diskusia ohľadom zmeny 
právnej úpravy týkajúcej sa kanalizácie. V diskusii problematiku vysvetlil p. 
Dovičovič, ktorý prítomných informoval o novele vodného zákona, ktorá so sebou 



prináša povinnosť vlastníkov nehnuteľností do konca roka 2021 povinne sa pripojiť 
na verejnú kanalizáciu, pokiaľ je to technicky možné a je vybudovaná.  

2. P. Cisár na záver stretnutia oboznámil prítomných s plánovaním budovaním bytového 
komplexu v lokalite ul. Popradská, a to konkrétne, že v konaní sa vyskytli nasledovné 
problémy - Podľa predbežnej informácie z okresného stavebného úradu, kde prebieha 
posudzovanie vydaného stavebného povolenia na bytový komplex na Popradskej ulici 
v Nitre, projekt nedodržal parametre stanovené v regulatívoch Územného plánu pre 
túto zónu Klokočiny:- v prekročení koeficientu zastavanosti, nedodržaní koeficientu 
zelene, nerešpektovaním ochranného pásma cintorína z 1.sv.vojny a nevzal do úvahy 
ani medzičasom postavený rodinný dom v jeho bezprostrednej vzdialenosti. 
 

K bodu č. 6 
Požiadavky a pripomienky  

1. P. Hollý – žiadosť o informáciu, do akého termínu majú uzatvorené zmluvy 
nasledovní správcovia zelene: Zeumer, Joanidis, Šabík a zaslanie harmonogramu (ak 
existuje) o postupnej likvidácii detských ihrísk, resp. o obnove alebo dopĺňaní nových 
ihrísk (OKČaŽP-SMS). 

2. P. Tekeliová – žiada o udržiavanie čistoty v okolí Sandokanu, priľahlej tržnice 
a ostatných verejných priestorov (OKČaŽP-SMS). 

3. P. Vereš – žiada o osadenie tyčí k nahnutým stromom na ul. Pezinská smerom na 
Sandokan (OKČaŽP-SMS). 

4. P. Dovičovič – žiada o prezistenie, v akom stave je požiadavka vlastníkov BD na 
Alexyho ul. 10-12, konkrétne, že im zateká do BD, ktorá bola ešte v septembri 2017 
odstúpená na OVaR. Zároveň žiada aj o vykonanie obliadky. (OVaR). 

5. Friššo – k dvom existujúcim lavičkám na Pezinskej ulici osadiť smetné nádoby 
(OKČaŽP-SMS). 

 
          
 
 

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

 
Zapísala: 
Eva Gánoczyová 
sekretárka VMČ č.4 
 
 
 
 


