
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 
 
 

                                                    Z á p i s n i c a    č.  10/2018 
 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 14.11.2018 v Kaviarni 
Múzeum v Nitre s týmto programom: 
 

1. Otvorenie 
2. Informácie z rokovania MR a MZ 
3. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 
4. Požiadavky a pripomienky VMČ 
5. Rôzne 

 
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, Ing. Janka Buršáková, Mgr. Svitač,   
ospravedlnení: Ing. Nemky, MUDr.  Hasilla, 
 
 
Zasadnutia sa ďalej zúčastnili sekretárky VMČ. 
 
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 
Došlá pošta 

1. Žiadosť p. Tibora Holotu o vyhradenie parkovacieho miesta pre FO s ŤZP na ul. 
Škultétyho 14, Nitra, berie VMČ na vedomie.  

2. VMČ súhlasí s predĺžením prenájmu časti pozemku o výmere 40 m2 na pozemku reg. C, 
parc. č. 7425/1 – ostatné plochy o výmere 1 9226 m2, k.ú. Nitra, vedenom na LV č. 3681, 
ktorého žiadateľom je Peter Toman P+P Konzum, Beethovenova 8, Nitra. 

3. VMČ berie na vedomie odpoveď na žiadosť o vypílenie vetiev stromov na Novomeského 
ul. 61 v Nitre, t.j. že OKČaŽP-SMS nesúhlasí s vyvetvením ihličnanov rastúcich na 
uvedenej adrese, nakoľko vypílenie by malo za následok zlomenie stromov pri veternom 
počasí.  

4. VMČ berie na vedomie odpoveď ZSVS, a.s. ohľadom opravy kanalizačnej šachty na 
Jurkovičovej ulici č. 3 a Novomeského ul. č. 33 v Nitre. Počas tvaromiestnej obhliadky 
bolo zistené, že kanalizačné šachty nie sú v majetku ZSVS, a.s. a je preto potrebné obrátiť 
sa na ich vlastníka.  

5. VMČ berie na vedomie vyjadrenie ÚHA ohľadom nesúhlasu s predloženým investičným 
zámerom „Kaviareň Cafeterie“. 



6. VMČ  prerokoval žiadosť vlastníkov BD Klokočina na Jurkovičovej ul. 21 v Nitre 
ohľadom rozšírenia parkoviska. VMČ už pred podaním tejto žiadosti požiadal 
o vypracovanie projektovej dokumentácie súvisiacej s riešením parkovania a vybudovania 
chodníka v uvedenej lokalite.  

 
K bodu č. 4 
Rôzne 

1. Prítomní členovia VMČ sa dohodli na organizovaní podujatia pri príležitosti Mikuláša 
a blížiacich sa Vianoc, ktoré sa bude konať dňa 8.12.2018 pred OD Sandokan na 
Klokočine.   

 
K bodu 5 
Požiadavky a pripomienky VMČ 

1. VMČ žiada o zabezpečenie šoféra MsÚ, aby zariadil dovoz a odvoz kotla na varenie 
počas podujatia VMČ dňa 8.12.2018, ktoré sa bude konať pred OD Sandokan, a to dovoz 
cca o 10.00 hod a odvoz o cca 16.00 hod. 
 

 
                  František Hollý v.r.  za: 

     RNDr. Marta Rácová  
             predsedníčka VMČ č. 4 
 
  

 
Zapísala: 
Eva Gánoczyová 
sekretárka VMČ č.4 
 
 

 

 


