
                                                 Z á p i s n i c a  č.  8/2018 
 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa    
6. 9. 2018 na Mestskom úrade   v Nitre  s týmto programom: 
 

1.  Otvorenie 
2.  Informácie z porady predsedov VMČ s primátorom mesta 
3.  Návrh investičných akcií na rok 2019 
4.  Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej     

      5. Požiadavky a pripomienky VMČ    
 
       Zasadnutia  sa zúčastnilo 9 členov VMČ:  RNDr. Rácová, Ing. Buršáková, Hollý,  
Mgr. Svitač, Mgr. Ajdariová,  Mgr. Hlavinová Tekeliová,PhD., Mgr. Vereš, Dr. Frišo, 
PhDr. Valábiková. 
Ospravedlnení: Ing. Dovičovič, Vašinová,  Ing. Murančík, Ing. Nemky, MUDr.Hasilla, 
PhD., JUDr. Gánoczyová. 
Zasadnutia sa ďalej zúčastnili: sekretárka VMČ a p. Póčik  -  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.  

1. Na zasadnutie VMČ prizvala p. Póčika, majiteľa prevádzky Maurus, 
Beethovenova ul., z dôvodu sťažností adresovaných na prevádzku pohostinstva 
Maurusu. P. Póčik vysvetlil aké opatrenia vykonal na zabránenie zgrupovania 
sa rôznych individuí v okolí svojej prevádzky. Vybudoval oplotenie, takže sa 
tam nemôžu zgrupovať, rokoval s Jednotou, ktorá tam má prevádzku potravín. 
Navrhol  za prevádzkou potravín presvetliť náletové dreviny, posilniť 
osvetlenie a monitorovať priestor kamerovým systémom.    

2. Predsedníčka poďakovala prítomným za prácu, ktorú vykonávali na 
Klokočinskom jarmoku.  
 

K bodu 2/ 
Predsedníčka VMČ informovala o stretnutí, ktoré sa konalo dňa 5.9.2018  
s primátorom mesta a predsedami VMČ, ktorého obsahom rokovania  okrem iného bol 
stav realizácie investičných akcií za rok 2018, opravy výtlkov a chodníkov ešte pred 
zimným obdobím a ďalšie aktuálne problémy. 

1. VMČ navrhuje opraviť: chodníky na Alexyho 18,  Benkova 18,  Bizetova 2,4,6, 
oprava parkoviska Baničova 2-8, predĺženie chodníka 7 m na Golianovu ul.50-
54 a komunikáciu Pod Kaplnkou z  finančných prostriedkov, ktoré uvoľní 
mesto na lokálne opravy ešte v roku 2018 

 
 
K bodu 3/ 
Návrh investičných akcií na rok 2019 – príloha zápisnice 
 



K bodu 4/ 
1. MsP – informácia o podmienkach držania psov – zákon č. 282/2002 Z.z. a VZN 

mesta. 
2. MsÚ, odbor KČaŽP – zoznam rozkopávok.  
3. MsÚ, odbor majetku – zmluva s firmou p. Dubaja na vybudovanie projektu 

„Klokočkovo“ pri Parku pod Borinou na Klokočine nebola uzatvorená. 
Stanovisko VMČ: VMČ navrhuje vypísať súťaž na dobudovanie  Parku pod 
Borinou. Hlasovanie:  za: 9 

4. Radko Procháczka, Baničova 3 – žiadosť o vyjadrenie k vyhradeniu 
parkovacieho miesta pre FO ŤZP. VMČ berie žiadosť na vedomie. 

5. Miroslav Bagocký, Partizánska 71 - žiadosť o vyjadrenie k vyhradeniu 
parkovacieho miesta pre FO ŤZP. VMČ berie žiadosť na vedomie. 

6. HBSport, s.r.o. Nitrianske Hrnčiarovce – predložená žiadosť o vyjadrenie 
súhlasu s prevádzkou malého fitnescentra na Pezinskej 5.  
VMČ nezaujalo stanovisko, nakoľko   fitnescentrum na Pezinskej 5 je už 
v prevádzke. 
Hlasovanie:     za: 1     Zdržali sa: 8 
Materiál posielame na vyjadrenie OKČaŽP MsÚ. 

7. VMČ prerokoval s pripomienkami umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 
k jesennému upatovaniu. 

 
      K bodu 5/ 
      Pripomienky VMČ 
 
      1.VMČ navrhuje vypísať súťaž na dobudovanie Parku pod Borinou  /Rácová/. 

2. VMČ  vyjadruje nespokojnosť s čistotou chodníkov, burina prerastá pri 
obrubníkoch, stromy a kríky sa neopiľujú /Hollý/. 

3. VMČ žiada osadiť zábradlie na schodisku z Novomeského ul. 12 od MŠ po 
ľavej strane /Tekeliová/. 

4. VMČ žiada vyčistiť odvodňovacie kanály za bytovým domom Škultétyho 32-
42 /Tekeliová/. 

5. VMČ žiada vyčistiť schody vedúce od Škultétyho na Petzwalovu ul. 
/Tekeliová/. 

6. VMČ žiada pred bytovým domom Škultétyho 36-38 opíliť brezy a lipy, 
nakoľko popadali konáre, je to nebezpečné pre obyvateľov. Obyvatelia žiadali 
výrub uvedených stromov.  VMČ podporuje túto žiadosť o výrub, nakoľko 
ľudia trpia alergiami, tento bytový dom je zateplený, usádzajú sa v niektorých 
bytoch plesne, firma ktorá vykonávala zateplenie im na reklamáciu odpovedala, 
že plesne vznikajú  vplyvom týchto stromov a nedostatku slnka /Tekeliová/. 

7. VMČ žiada opraviť prepadnutú kanalizačnú šachtu pri vstupe do vchodu 
Novomeského 33, urobiť najprv deratizáciu a potom naviesť zeminu 
/Buršáková/. 

8. VMČ žiada opraviť prepadnutú kanalizačnú šachtu na  Jurkovičovej 3, urobiť 
najprv deratizáciu a potom naviesť zeminu /Rácová/. 

9. VMČ žiada vyzvať vlastníka pozemku p. Hrušovského na Čerešňovom vrchu, 
aby dal do poriadku svoj  pozemok, vyčistil od buriny chodníky  a odviezol 



zeminu, ktorá zaplavuje chodník, komunikáciu a  kanalizačnú šachtu na tejto 
ulici /Rácová/. 

10. VMČ žiada z podnetu občanov, aby na Čerešňovom vrchu bol v zimných 
mesiacoch odstránený retardér na vstupe /Rácová/. 

11. VMČ žiada vybudovať chodník na Kmeťovej ul. od nového prechodu pre 
chodcov po pravej strane smerom na Hviezdoslavovu ul. po križovatku 
/Rácová/. 

12. VMČ žiada za prevádzkou Potravín Jednoty na Beethovenovej ul. presvetliť 
a vyčistiť náletové dreviny /Rácová/.    

13. VMČ žiada preveriť možnosť dobudovania osvetlenia za prevádzkou Potravín 
Jednoty na Beethovenovej ul. /Rácová/. 

14. VMČ navrhuje opraviť chodníky na Alexyho 18,  Benkova 18,  Bizetova 2,4,6, 
oprava parkoviska Baničova 2-8, predĺženie chodníka 7 m na Golianovu ul.50-
54, komunikáciu  Pod Kaplnkou z  finančných prostriedkov, ktoré uvoľní mesto 
na lokálne opravy ešte v roku 2018. 
 

 
 
Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa  8.10. 2018  v budove Mestského 
úradu v Nitre. 
 
 
 
 
 

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

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



Príloha k zápisnici 

Návrh investičných akcií na rok 2019 

1. Vybudovanie elektrickej  prípojky v Parku pod Borinou 
2. Parkovacie plochy a chodník Jurkovičova 19-23 
3. Oprava Jurkovičovej ulice od Sandokana až po Žilinskú ulicu + debariérizácia 

chodníkov 
4. Oprava parkoviska Bazovského 16-22 
5. Prístupové chodníky Bizetova 25-35 - rekonštrukcia 
6. Súvislá oprava chodníka od Beethovenovej po Bellovu ul. pri obchode Jednoty 
7. Oprava Popradskej ul. od Piešťanskej ul. po Nitriansku ul. 
8. SO Nitrianskej ulice 
9. Dobudovanie priestoru Klokočinského jarmoku 
10. Vybudovanie parkoviska Škultétyho 3 -5 
11. PD + realizácia schodov vedúcich zdola na Petzwalovu ul. 
12. Súvislá oprava Škultétyho ul. – I. etapa, vrátane rozšírenia parkoviska 
13. Oprava prepadnutého chodníka od Novomeského 75 smerom ku Kauflandu 
14. Výstavby parkovacieho domu  na Jedlíkovej ul. – celomestská akcia 
15. Vybudovanie detského  ihriska na Jurkovičovej 1-3-5-7 
16. Vybudovanie detského  ihriska medzi Škultétyho a Novomeského ul. 
17. Vybudovanie detského  ihriska na Novomeského 12 
18. Vybudovanie detského ihriska na Petzwalovej 44 
19. Vybudovanie detského ihriska na Jedlíkovej ul. /kde sú jaštery/ 
20. Na komunikácii Beethovenova 2-8  – stavebne upraviť obrubník – vstup na 

parkovisko 
21. Oprava prístupových chodníkov Bizetova 17-23, vybudovanie schodov ku smetným 

košom 
22. Rozšírenie VO Bizetova 17 
23. Rozširovanie parkovísk a zjednosmernenie MK: 

- Jurkovičova 2-4-6 – rozšírenie komunikácii 
- Benkova 13-15 – rozšírenie parkoviska o 1 m 
- Jurkovičova 19-23 – nové parkovacie plochy, 
- Jurkovičova 29-33 – prepojiť s Mikovíniho, zjednosmerniť 
- Bazovského 2-6 – zjednosmerniť od čísla 6 k číslu 2 
- Mikovíniho 18-20 – vybudovať nový parkovací pás a chodník 
- Partizánska 81-89 – zjednosmerniť smerom k Bellovej 
- Jedlíkova – zjednosmerniť od Kmeťovej smerom k Petzwalovej 
- Petzwalova 5-19 rozšíriť parkovisko o 1 m na úkor zelene, jednosmerný úsek 
- Golianova44-54 – posunúť chodník o 2m do zeleni k č. 44-48 
- Škultétyho ul. – zjednosmerniť od Dolnočermánskej po Nedbalovu 
- Škultétyho 42-32 na strane domu pozdĺžne parkovanie 
- Novomeského 1-15 – zjednosmerniť od Baničovej smerom ku Škultétyho 

24. SO Šúdolskej ulice  


