
                                                 Z á p i s n i c a  č.  5/2018 
 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa   15. 5. 2018 
na Mestskom úrade   v Nitre  s týmto programom: 
 

1.  Otvorenie 
2.  Informácie z rokovania MZ, MR a komisií 
3.  Stánky na Škultétyho ul. 
4.  Príprava akcie „Deň detí“    
5.  Príprava akcie „Klokočinský jarmok“     

      6.  Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 
      7. Požiadavky a pripomienky VMČ    
 
       Zasadnutia  sa zúčastnilo 12 členov VMČ:  RNDr. Rácová,  Hollý,  Dr. Frišo, Mgr. 
Svitač, Mgr. Ajdariová, Ing. arch. Císar, Mudr. Hasilla,PhD., PhDr. Valábiková, Mgr. 
Hlavinová Tekeliová,PhD.  Ing. Dovičovič, Mgr. Vereš,  Ing. Murančík. 
Ospravedlnení: Ing. Nemky, Ing. Buršáková, Vašinová 
Zasadnutia sa ďalej zúčastnili: sekretárka VMČ Miháliková a hostia Horňák, Kijác, Varga, 
Vestenická a Straňák -  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 z rokovania primátora mesta s predsedami VMČ podala 
predsedníčka VMČ RNDr. Rácová. 
 
K bodu 3/ 
Majitelia stánkov na Škultétyho ul. p. Horňák, Kijác, Varga, Vestenická a Straňák dostali od 
odboru majetku MsÚ Nitra vypovedanie nájomných zmlúv, výpovedná lehota plynie od 
1.5.2018. Všetci sa postupne vyjadrili k vypovedaniu zmlúv a k svojim podnikateľským 
aktivitám.  
Postupne diskutovali RNDr. Rácová, Mgr. Hlavinová Tekeliová, Mgr. Ajdariová, Ing. arch. 
Císar.  
     Ing. arch. Císar sa kriticky vyjadril k činnosti „mesta“, podľa neho mesto neurobilo žiadnu 
novú a veľkú investičnú akciu. RNDr. Rácová nesúhlasila s kritikou práce mesta a uviedla, že 
v každom kalendárnom roku sa uvoľnili finančné zdroje na investičné akcie, na Klokočine 
boli zrekonštruované budovy ZŠ a MŠ, vybudovali sa nové cesty /Bellova, Nedbalova, 
Alexyho.../, nové parkoviská a schodiská s chodníkom. S kritikou nesúhlasila ani poslankyňa 
Mgr. Ajdariová, aktívne a poctivo pracuje vo VMČ  ako poslankyňa a uvedená kritika ju 
uráža.   
 
Poslanci Mgr. Ajdariová, Mgr. Hlavinová Tekeliová a Hollý navrhli nasledovné uznesenie: 
Uznesenie: Na základe PD rozšírenia komunikácie na Škultétyho ul. VMČ žiada vytvoriť 
návrh umiestnenia stánkov na tejto ulici a posúdiť projekt osadenia piatich nových stánkov, 
ktoré budú jednotné a ponúknuté na dlhodobý nájom podnikateľom terajších stánkov.  
Hlasovanie:  Za: 9                          Proti: 0                          Zdržal sa: 3 
 



K bodu 4/ 
Akcia „Deň detí“ bude 9.6.2018 na detskom ihrisku pri Family centre. Z dôvodu 
organizačného zabezpečenia tejto akcie  bude na MsÚ Nitra dňa 22.5.2018 o 14,00 hod. 
stretnutie za účasti členov VMČ: RNDr. Rácová, Mgr. Hlavinová Tekeliová, Ing. arch. Císar, 
Hollý, Mgr. Ajdariová, Mgr. Vereš.  
 
K bodu 5/ 
Členovia VMČ sa oboznámili s programom Kločinského jarmoku v jednotlivých dňoch 24.8 
až 26.8.2018.  
Mgr. Ajdariová pripomenula varenie fazuľovice a gulášu, žiada členov VMČ aby sa zapojili 
do prípravných prác, ako aj samotného varenia týchto pokrmov. 
Hollý – navrhuje  jazdu  zručnosti na bicykloch pre deti do 10 rokov. Prítomní sa dohodli, že 
deti by jazdili na vlastných bicykloch, každé dieťa musí mať prilbu a táto jazda by bola 
v sobotu o 18,00 hod. Všetko sa doladí po dohode s mestom.     
 
K bodu 6/ 

1. MsÚ Nitra, útvar hlavného architekta – vyjadrenie k žiadosti MUDr. Kissovej na 
výrub dvoch stromov rastúcich pred rodinným domom Piešťanská 33 Nitra – 
Klokočina. MUDr. Kissová opätovne predložila žiadosť s vysvetlením svojej 
požiadavky z bezpečnostných dôvodov.  
VMČ súhlasí s výrubom dvoch stromov v zmysle požiadavky, aby sa zabránilo 
škodám na majetku. 

2. MsÚ Nitra, OKČaŽP – na vedomie informáciu, že požiadali ORPZ Nitra o kontrolu 
dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti na Popradskej a Hviezdoslavovej ul. 

3. MsÚ Nitra, OKČaŽP – umiestnenie trvalého dopravného značenia – parkovisko – 
parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku na miestnej komunikácii 
Mikovíniho pri bytovom dome Mikovíniho 10-12-14. 

4. MsÚ Nitra, OKČaŽP – zabezpečili kontrolu upevnenia trámov na pergole v priestore 
Klokočinského jarmoku. 

5. MsÚ Nitra, odbor majetku – na vedomie informáciu, že požiadali Západoslovenskú  
vodárenskú spoločnosť Nitra, a.s. o písomné stanovisko, z akého dôvodu bola 
zamietnutá žiadosť Michala Dubaja na vybudovanie projektu „Klokočkovo“ pri 
Family Centre na Klokočine. 

6. MsÚ Nitra, odbor sociálnych vecí – stanovisko k bezdomovectvu v meste Nitra. 
7. Mestská polícia Nitra – odpoveď na pripomienku ohľadne kontroly dodržiavania 

povinností majiteľov psov a zvýšenú kontrolu požívania alkoholických nápojov na 
verejných priestranstvách. 

8. MsÚ Nitra, odbor majetku predložil žiadosti spoločnosti Merge s.r.o., Jaroslava 
Kijáca, spoločnosti PEVE-3P, s.r.o., Milana Straňáka a Kataríny Vargovej  
o vyjadrenie sa k dlhodobému prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra pod 
stánkami na Škultétyho ul., nakoľko im boli vypovedané zmluvy a plynie im 
výpovedná    lehota. 
VMČ prijalo nasledovné uznesenie: Na základe PD rozšírenia komunikácie na 
Škultétyho ul. VMČ žiada vytvoriť návrh umiestnenia stánkov na tejto ulici a posúdiť 
projekt osadenia piatich nových stánkov, ktoré budú jednotné a ponúknuté na 
dlhodobý nájom podnikateľom terajších stánkov. 

9. Peter Ivanič, Beethovenova 2 žiada o rekonštrukciu detského ihriska na 
Beethovenovej ul. 2-4. Navrhuje opravu pieskoviska a doplnenie ihriska o hojdačku 
a šmykľavku. VMČ odstupuje žiadosť na posúdenie MsÚ Nitra, OKČaŽP. 



10. MsÚ Nitra, útvar hlavného architekta – vyjadrenie k návrhu možnosti zriadenia 
nového parkoviska na Novomeského ul. – široký chodník ústiaci z Novomeského na 
ul. Dolnočermánsku. 
Ďalšie možnosti rozšírenia parkovacích plôch sú riešené v štúdii statickej dopravy, 
navrhujú v spolupráci s VMČ hľadať ďalšie možnosti, ktoré budú spĺňať všetky 
požiadavky príslušných STN. 
VMČ sa vyjadrí k štúdii a predloží návrh dodatočne. 
 
K bodu 7/ 
Pripomienky a požiadavky VMČ 
 
1. VMČ žiada doplniť na detskom ihrisku na Jedlíkovej ul. /bývalé ihrisko jašter/ 

hracie prvky /Ajdariová/. 
2. VMČ žiada urgentne riešiť na Baničovej 2-8 šachty, kanály na chodníku, ktoré sú 

v havarijnom stave, sú nebezpečné pre deti ako aj obyvateľov /Hlavinová 
Tekeliová/. 

3. VMČ žiada investičný odbor dať do rozpočtu mesta požiadavku  výmeny 
drevených trámov na pergole v priestore Klokočinského jarmoku /Hollý/. 

4. VMČ vyjadruje kritiku na prvú kosbu na Klokočine, nakoľko bola zle urobená, 
žiadame dodatočne upozorniť dodávateľské  firmy, ktoré to majú na starosti 
/Hollý/. 

5. VMČ žiada vyčistiť krajnice ciest a chodníkov od vyrastajúcej zeliny /Hollý/. 
6. VMČ žiada upozorniť firmu, ktorá má po meste rozmiestnené kontajnery na 

šatstvo, aby tieto  pravidelne a často vyprázdňovali /Hollý/. 
7. VMČ žiada, aby dodávatelia ktorí majú na starosti kosenie zelene v rámci údržby 

zelene doplnili pieskoviská, opiľovali konáre, odľahčovali dreviny /Hollý/. 
8. VMČ žiada o vyzametanie ulíc na Klokočine od piesku a štrku /Hlavinová 

Tekeliová/. 
9. VMČ vyjadruje poďakovanie za vybudovanie nového prechodu cez železničné 

priecestie na Pražskej ul. /Frišo/. 
10. VMČ žiada vyčistiť parkovisko pri Poliklinike Hviezdoslavova ul. od piesku 

a štrku /Vereš/. 
11. VMČ dôrazne upozorňuje na nedostatočné  vyznačenie vstupu k prevádzkam na 

Jurkovičovej ul. /Sandokan/ z Jurkovičovej ul. a žiada urýchlene OKČ problém 
doriešiť vyznačením minimálne dvoch parkovacích miest na vstup /Rácová/. 

12. Obyvatelia Partizánskej ul. nesúhlasia s vybudovaním parkoviska na Partizánskej 
za záhradami /Vereš/. Podľa názoru členov VMČ je miesto vhodné na 
vybudovanie parkoviska. 

 
Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa  11 6. 2018  o 16,00 hod. v budove 
Mestského úradu.  
 
 

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

 
 
Zapísala: 
Helena Miháliková 
sekretárka VMČ č.4 



 
 


