
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 
 
 

                                                    Z á p i s n i c a    č.  6/2018 
 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 11.6.2018 na Mestskom 
úrade v Nitre s týmto programom: 
 

1. Otvorenie 
2. Informácia 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. Príprava plánu práce a harmonogramu zasadnutí na II. polrok 2018 
6. Rôzne 
7. Požiadavky a pripomienky VMČ 
 

Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnili: RNDr.  Rácová, Mgr. Ajdariová, Mgr. Tekeliová, Dr. J. 
Frišo, Ing. Miloš Dovičovič, Mária Vašinová, Mgr. Stanislav Vereš, Ing. Miloš Murančík, PhDr. 
Mária Valábiková, Hollý, 
ospravedlnení: Ing. Nemky, Ing. Janka Buršáková, Mgr. Svitač,  MUDr.  Hasilla, 
 
 
Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ a hostia – p. Husár a p. Križanová   
 
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 na území mestskej časti predniesol Mg. Husár. Správu zasielam 
v prílohe.  
 
K bodu č. 4 
Došlá pošta 

1. Žiadosť p. Kolomana Horvátha o vyhradenie parkovacieho miesta pre FO s ŤZP na ul. 
Partizánska 53, Nitra berie VMČ na vedomie.  

2. VMČ opätovne prerokoval žiadosť p. Matúšku ohľadom kanalizácie na ul. Pod kaplnkou 
a na uvedený dotaz už p. Matúškovi odpovedala predsedníčka VMČ RNDr. Rácová. 

3. VMČ prerokoval žiadosť spoločnosti Federácia rodín za svetový mier a VMČ žiada 
doplniť, resp. vysvetliť doložený materiál z dôvodu, že stavebné povolenie bolo vydané 
na iných stavebníkov ako je osoba žiadateľa k zmene stavby.  

4. VMČ berie na vedomie odpoveď ZSVS, že neeviduje k projektu „Klokočkovo“ žiadnu 
písomnú žiadosť ani iný doklad k realizácii projektu.  



5. VMČ prerokoval žiadosť Ľuboša Majora – LUMA o premiestnenie predajného stánku 
s občerstvením a VMČ nesúhlasí s premiestnením stánku podľa žiadosti.  

6. VMČ prerokoval žiadosť p. Gajdošovej na opravu kanalizačných šácht na Baničovej ulici 
a uvedená žiadosť o riešeie je predmetom samostatného bodu ako „požiadavky 
a pripomienky VMČ“. 

7. VMČ prerokoval podnet p. Osvaldu na vybudovanie fit parku na Klokočine. VMČ  
skonštatoval, že momentálne je v štádiu riešenia prvotný záujemca s projektom 
„Klokočkovo“. V prípade, žeby neprišlo k jeho realizácií, VMČ bude p. Ožvaldu 
informovať.  

 
K bodu č. 5 
Harmonogram zasadnutí na II. polrok 2018 
 
VMČ bude zasadať v nasledovných termínoch: 
 
6.8., 10.9., 8.10., 12.11. 2018 a stretnutia s dôchodcami sa budú konať nasledovne: 
 
25.10.2018 – ZŠ Škultétyho 
29.10.2018 – ZŠ Benkova 
31.10.2018 – ZŠ Beethovenova 

 
 

K bodu č. 6 
Rôzne 

1. Zasadnutia VMČ sa zúčastnila p. Križanová, s cieľom,  aby jej bol objasnený územný plán 
na Popradskej ulici, kde vlastní nehnuteľnosť. Chcela by docieliť zmenu územného plánu 
v danej lokalite z doplnkovej vybavenosti na bývanie. VMČ odporučilo prítomnej, aby sa 
zúčastnila prerokovania územnoplánovacej dokumentácie, ktoré sa bude konať dňa 
27.6.2018 na MsÚ. VMČ uvedenú zmenu územného plánu v danej lokalite podporuje. 

 
2. VMČ v stručnosti prerokovalo aj informáciu o odstúpení člena VMČ – Ing. arch. Juraja 

Cisára a uvedenú informáciu zobralo na vedomie, pričom vzhľadom na končiace sa 
volebné obdobie nemá VMČ záujem doplniť nového člena na neobsadené miesto. 
Predsedníčka VMČ zabezpečí prevzatie majetku mesta od p. Cisára.   
 

3. RNDr. Rácová prítomných oboznámila, že v spolupráci s Ing. Hozlárom vykonali 
obhliadku schodov na Jurkovičovej ulici a VMČ následne odsúhlasil vyčerpanie 
zvyšných finančných prostriedkov na zabezpečenie bezbariérového prístupu aj cez 
Hviezdoslavovu ulicu.  
 

4. Prítomní sa v krátkosti venovali aj činnosti VMČ pre občanov mestskej časti, t.j. napríklad 
aj programu na Klokočinský jarmok, pričom bolo dohodnuté aj zloženie komisie na výber 
stánkov. Program tento rok obohatí napríklad aj jazda zručnosti na bicykloch.  
Ohľadom činnosti VMČ pre občanov bola spomenutá aj už predchádzajúca akcia „Deň 
detí na Klokočine“, ktorá u obyvateľov vyvolala veľký záujem, za čo pani predsedníčka 
poďakovala všetkým zúčastneným, ktorí s prípravou akcie pomáhali: Ajdariová, 
Hlavinová Tekeliová, Hollý, Murančík, Vereš, Frišo, Rácová. 



5. Pani predsedníčka informovala, že na požiadanie p. Bánovského (Jurkovičova 28) bol 
zrealizovaný OKČaŽP-SMS bezbariérový prístup pre tohto občana k obchodu a ku 
chodníku vedúceho k pošte.  

 
 
K bodu 7 
Požiadavky a pripomienky VMČ 

1. VMČ žiada o doplnenie, resp. o objasnenie dokumentov žiadateľa: Federácia rodín za 
svetový mier o.z., ul. 29. augusta 32a, 811 09 Bratislava, týkajúcich sa žiadosti o zmenu 
stavby pred dokončením a k zmene užívania stavby zapísanej na LV č. 3577, a to 
z dôvodu, že stavebné povolenie č. SP 2998/2011-003-Ing.Ur bolo vydané na iných 
stavebníkov ako je osoba žiadateľa k zmene stavby. (OM, ÚHA) 

2. VMČ ohľadom realizácie schodov na Jurkovičovej ulici súhlasí s vyčerpaním zvyšných 
finančných prostriedkov na zabezpečenie bezbariérového prístupu aj cez Hviezdoslavovu 
ulicu. (OVaR) 

3. VMČ žiada o opravu kanalizačných šácht na Baničovej ulici, nakoľko sa tam zdržiavajú 
potkany. (OKČaŽP) 

4. P. Vereš – žiadosť o opravu spadnutej lampy oproti škôlke na Beethovenovej ulici 4-6. 
(OKČaŽP-SMS) 

5. P. Vereš – opätovne žiada o spevnenie mladých stromov opornými kolmi na Pezinskej ul. 
(od Partizánskej smerom k Sandokanovi), jedná sa o dva stromy. Pani predsedníčka 
poznamenala, že pani Šterdasová riešila túto požiadavku aj telefonicky a stromy, 
u ktorých to bolo vhodné, boli spevnené. (OKČaŽP-SMS) 

6. P. Hollý – žiadosť o kontrolu hliadkami MsP pri Delikatese na Klokočine, bezdomovci 
tam robia hluk. (MsP) 

7. P. Hollý – preveriť, či má prevádzka občerstvenia Hami Papi povolenie na vonkajšie 
sedenie alebo prenájom týchto priestorov pred prevádzkou pri obchodnom dome 
Sandokan, ak áno, tak v akom rozsahu. (OM) 

8. P. Hollý – požiadavka o nápravu nekvalitného kosenia na ul. Bazovského v Nitre. 
(OKČaŽP-SMS) 

9. P. Tekeliová – požiadavka, aby sa ZSVS skontaktovali s OKČaŽP-SMS a riešili 
kanalizačné poklopy na Baničovej ulici v Nitre, opätovne týmto upozorňuje na havarijný 
stav kanalizácie a kanalizačných poklopov v tejto lokalite + žiada o dôslednejšie 
dočisťovanie krajov chodníkov  - trhanie zelene. (OKČaŽP-SMS) 

10. P. Ajdariová – žiada o akútnu opravu chodníka na Novomeského ul. 17 – vytŕča tam 
uzáver vody a kanalizačný poklop, čím vzniká nebezpečenstvo. (OKČaŽP-SMS) 

11. P. Rácová – žiada o označenie plochy pri Sandokane, ktorá slúži ako parkovisko, aj 
označiť dopravnou tabuľou „parkovisko“ a zároveň vyznačiť vodorovné dopravné 
značenie na hranici prístrešku pri Sandokane. (OKČaŽP-SMS) 

12. P. Friššo – premiestniť značky na križovatke ulíc Žilinská a Pražská (zákaz vjazdu)daj 
prednosť a zákaz odbočenia), nakoľko sú zarastené kríkmi a nie sú viditeľné. (OKČaŽP-
SMS) 

 
 

 RNDr. Marta Rácová  
             predsedníčka VMČ č. 4 
 
  

 



Zapísala: 
Eva Gánoczyová 
sekretárka VMČ č.4 
 
 

 


