
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 
 
 

                                                    Z á p i s n i c a    č.  4/2018 
 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 9.4.2018 na Mestskom 
úrade v Nitre s týmto programom: 
 

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 
 

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, MUDr.  Hasilla, PhDr. Mária Valábiková, 
ospravedlnení: Hollý, Ing. Nemky,  
 
 
Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ a hostia – p. Kijác a p. Dubaj.   
 
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 stave komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe a harmonogram opráv MK zaslal p. 
Koprda z OKČaŽP-SMS.  
Uznesenie: VMČ informatívnu správu berie na vedomie a žiada predložiť informatívnu správu 
o vykonaných opravách opätovne v termíne do júnového zasadnutia VMČ, t.j. do 11.6.2018.  
 
K bodu č. 4 
Príprava akcie Deň detí  a stavanie mája  
Prítomní sa dohodli na konaní dvoch akcií  - Deň detí sa bude konať dňa 9.6.2018 a stavanie 
stavanie mája dňa 30.4.2018, pričom prítomní zároveň riešili aj organizačné zabezpečenie 
jednotlivých akcií.  
 
 
K bodu č. 5 
Došlá pošta 



1. VMČ prerokoval žiadosť MUDr. Kissovej ohľadom výrubu stromov na Piešťanskej ulici 
č. 33 a žiada OKČaŽP-SMS odstrániť nevyhovujúci stav, t.j. odstrániť stromy podľa 
žiadosti p. Kissovej. 

2. VMČ prerokoval žiadosť OM o vyjadrenie k vypovedaniu nájomných zmlúv na stánky 
na Škultétyho ulici a odporúča nájomné zmluvy na všetky predajné stánky vypovedať. 

3. VMČ berie na vedomie odpoveď na pripomienky od OKČaŽP-SMS č. 
OKČaŽP/P/11/2018 a žiada osadiť oporné koly pre mladé stromy v lokalite ul. Pezinská 
smerom na Sandokan.  

4. Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre FO s ŤZP na ul. Benkova 10, Nitra berie 
VMČ na vedomie.  

5. VMČ prerokoval žiadosť OM o vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena spol. Slovenská 
energetika, a.s. pre potreby realizácie stavby „Technická infraštruktúra Hviezdoslavova“ 
a súhlasí so stanoviskom ÚHA k danej veci. 

6. VMČ prerokoval žiadosť o vyjadrenie OM o umiestnenie mliečnych automatov 
s domácimi mliečnymi produktmi spol. Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch, 
Levická 886, 952 01 Vráble a nesúhlasí s umiestnením mliečnych automatov 
v požadovaných lokalitách mesta Nitry.  
 

K bodu č. 6 
Rôzne 
Zasadnutia VMČ sa zúčastnil p. Kijác, ktorý osobne prišiel na zasadnutie z dôvodu prenájmu 
pozemku pod stánkom na Škultétyho ul. v Nitre. Žiadateľ plánuje pôvodný stánok odstrániť a po 
získaní nájomnej zmluvy nový stánok prerobiť za účelom predaja kvetov, doplnkového tovaru 
a pod. 
Uznesenie: VMČ nesúhlasí s prenájmom pozemku pod uvedeným stánkom.  
 
Ďalej sa zasadnutia zúčastnil aj p. Dubaj, ktorý ešte v  roku 2016 prezentoval návrh vybudovania 
projektu „Klokočkovo“ pri Family Centre. P. Dubaj osobne oboznámil prítomných, že projekt 
nebol zrealizovaný z dôvodu odmietavého stanoviska zo ZSVS, ktoré mu však nebolo písomne do 
dnešného dňa doručené. 
Uznesenie: VMČ žiada prednostu MsÚ, aby zabezpečil písomné stanovisko ZSVS, ktorým bola 
zamietnutá žiadosť p. Michala Dubaja na vybudovanie projektu Klokočkovo, ktorý VMČ 
odsúhlasil v roku 2016. 
 
K bodu 7 
Požiadavky a pripomienky VMČ 

1. VMČ žiada zlikvidovať skládky, resp. odviesť kontajnery na Šúdolskej ul. na vstupe 
(OKČaŽP-SMS) 

2. VMČ žiada prednostu MsÚ, aby zabezpečil písomné stanovisko ZSVS, ktorým bola 
zamietnutá žiadosť Michala Dubaja na vybudovanie projektu „Klokočkovo“ pri Family 
Centre na Klokočine, ktorý VMČ odsúhlasil ešte v roku 2016. (Predn) 

3. VMČ žiada osadiť oporné koly pre mladé stromy v lokalite ul. Pezinská smerom na 
Sandokan. (OKČaŽP-SMS) 

4. P. Hasilla – výrub 2 listnatých stromov na Piešťanskej ulici č. 33 (OKČaŽP-SMS) 
5. P. Friššo – požiadať ŽSR o opravu prechodu z Pražskej na Štúrovu pri firme Bulla s.r.o. 

(OKčaŽP-SMS) 
6. P. Tekeliová – žiadosť o vodorovné dopravné značenie (žlté X – zákaz státia) pred 

vchodom do BD na Jurkovičovej ulici 23 z dôvodu lepšieho prístupu pre záchranné zložky 
(OKčaŽP-SMS) 



7. P. Tekeliová – preveriť nedodržiavanie zákazu státia na Dolnočermánskej ul. pre nákladné 
autá nad 5 m a navrhuje zabezpečiť kontroly dopravnými policajtmi + pokutovať za 
prechod chodcov mimo priechodu pre chodcov pred Kauflandom (ÚHA) 

8. P. Tekeliová – navrhuje iniciovať kampaň cez ECHO ohľadom rešpektovania medzi 
majiteľmi psov a obyvateľmi sídlisk + zvýšiť kontrolu na dodržiavanie povinností 
majiteľmi psov (OKČaŽP + MsP) 

9. P. Ajdariová - zvýšiť kontroly na požívanie alkoholu na verejných priestranstvách (MsP) 
10. P. Ajdariová – zabezpečiť kontrolu stavu detských ihrísk a hracích prvkov z hľadiska 

bezpečnosti (OKČaŽP) 
11. P. Ajdariová – osadiť dvojité vyplnené zábradlie + husté krovie na zabezpečenie 

nepriechodnosti na oddelenie parkoviska medzi BD Harmónia a BD na Nedbalovej 1-13. 
(OKČaŽP) 

12. P. Hollý (v zas. P. Ajdariovej) – doplniť verejné osvetlenie na prvej zastávke smerom od 
Židovského cintorína na Jurkovičovu k trafostanici (OKčaŽP-SMS) 

13. P. Hollý (v zas. P. Ajdariovej) – doplniť dodatkovú tabuľu parkovania na chodníku 
Mikovíniho (ÚHA) 

14. P. Hollý (v zas. P. Ajdariovej) – preveriť možnosť zriadenia nového parkovisko 
Novomeského ul – široký chodník ústiaci z Novom. na Dolnočermánsku (ÚHA) 

15. P. Hollý (v zas. P. Ajdariovej) – čistenie stojísk okolo smetných nádob + nevyhrabané 
lístie – celoplošne Klokočina (OKčaŽP-SMS) 

16. P. Hollý (v zas. P. Ajdariovej) – kedy začne SMS opravovať výtlky po zime? (OKČaŽP-
SMS) 

17. P. Vereš – odstrániť neporiadok po havárií na rohu Partizánska/ Žilinská a na križovatke 
Hviezdoslavova/ Mikovíniho opraviť poškodené stĺpy VO (OKčaŽP-SMS) 

18. P. Cisár – uskutočniť kontrolu rýchlosti na Popradskej ulici štátnou políciou a osadiť 
tabulu pri Kauflande „prísny zákaz prechodu chodcov cez vozovku“ (ÚHA) 

19. P. Cisár – iniciovať, aby mesto uskutočnilo štúdiu, cieľom ktorej by bolo nájsť lokality, 
v ktorých by sa dali umiestniť typovo rovnaké stánky na predaj tovaru pre občanov 
(Predn) 

20. P. Cisár – žiadosť o prehľade, resp. štatických údajov mesta o bezdomovcoch/ľuďoch 
v sociálnej núdzi – aké má o nich mesto vedomosti, aké opatrenia prijíma, ciele v tejto 
oblasti (OSS) 

21. P. Svitač – prečistiť stromy a kríky (prevzdušniť) na zarastenom svahu nad Baničovou ul. 
(OKčaŽP-SMS) 

 
 
 
 

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

 
Zapísala: 
Eva Gánoczyová 
sekretárka VMČ č.4 
 
 
 



 

 


