
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina
Predseda výboru: Ing. Rudolf Hlavačka 
Sekretárky výboru: Helena Miháliková, Margita Havránková

                 Z á p i s n i c a č.  11/2012

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa  12. 11. 2012 
na Základnej škole Škultétyho ul. v Nitre   s týmto programom:

1.  Otvorenie
2.  Informácia o príprave zimnej údržby

      3.  Príprava vianočných akcií na Klokočine
      4.  Prerokovanie došlej pošty

5.  Požiadavky a pripomienky VMČ   

     Zasadnutie výboru mestskej časti otvoril  podpredseda VMČ Miloš Paliatka. Na zasadnutí 
sa zúčastnilo 13 členov VMČ, priložená je prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi.

K bodu 2/
Informácia o príprave zimnej údržby 2012/2013
Mestské služby Nitra predložili na zasadnutie VMČ „Operačný plán zimnej údržby miestnych 
komunikácií 2012/2013“ – ako správca komunikácií zabezpečujú výkon zimnej údržby na 
základe operačného plánu.  

K bodu 3/
Príprava vianočných akcií na Klokočine
Akcia „Vianoce na Klokočine“ sa bude konať v sobotu dňa 15.12.2012 o 10.00 hod. 
v priestoroch tržnice na Jurkovičovej ul. VMČ pripraví pohostenie: vianočnú kapustnicu, 
punč,  čaj a medovníčky, pre najmenších balíčky. Cestou Mestského úradu bude zabezpečená 
tribúna a kultúrny program.

K bodu 4/
Došlá pošta

1. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – odpoveď na pripomienku ohľadne 
obnovenia vyznačených parkovacích miest na Klokočine – nie je možné vyhovieť, 
nakoľko v rozpočtovom roku boli schválené finančné prostriedky vo výške o 33 % 
menej ako v predchádzajúcich rokoch.

2. MsÚ, odbor komunálnych činností a životného prostredia- odpoveď na pripomienku:
- oprava poškodeného stĺpa VO na Pražskej ul.  Prebieha vyhodnotenie škody od   

            poisťovne, po jeho ukončení budú stĺp opravený do pôvodného stavu,
- zabezpečiť nákup a osadenie lavičiek na Čajkovského ul. Požiadavka je zaradená 
v zozname požiadaviek dodania nových lavičiek v celom rozsahu, ich dodanie vrátane 
montáže bude navrhnuté do rozpočtu na rok 2013.

3. MsÚ, odbor školstva, mládeže a športu – odpoveď na pripomienku: Meranie oddelenej  
spotreby médií medzi MŠ Alexyho a nájomcom nebytových priestorov – podiel 
nájomcu  na spotrebovaných energiách vyplýva zo znaleckého posudku, nie je dôvod 
merače namontovať, boli by to zároveň ďalšie finančné náklady do rozpočtu mesta 
Nitry.



4. MsÚ, hlavný kontrolór mesta Nitry – odpoveď na pripomienku – kontrola 
dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v MŠ 
Alexyho bude vykonaná v mesiaci december 2012.

5. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – predložený zoznam rozkopávok 
v mesiacoch september a október 2012.

6. MsÚ, odbor majetku – predložili žiadosť Denisy Zabákovej o prenájom časti pozemku 
parc. č. 7425/1 k.ú. Nitra na Bizetovej ulici za účelom vybudovania 2 parkovacích 
miest, z dôvodu zriadenia prevádzky v prenajatých priestoroch kotolne V6 na 
Bizetovej ulici. VMČ súhlasí s prenájom uvedeného pozemku a s vybudovaním 2 
parkovacích miest.

7. MsÚ, hlavný kontrolór mesta Nitry – zaslanie hlasovania občanov o vytvorení 
parkoviska pri domoch Novomeského 2,4,6,10 a návrh zjednosmernenia  časti 
Novomeského ul., ktoré predložil Ing. Daloš.

8. Ing. Milan Mikulec, splnomocnený zástupca vlastníkov bytov Bizetova 14-18 – žiada 
inštaláciu zábradlia pri chodníku, ktorý spája cestu okolo obytného domu 
s Hviezdoslavovou ul., využitie hlavne v zimnom období sa stáva dosť prolematické.
VMČ odstupuje podnet na Mestské služby Nitra.

9. Ing. Margita Šumichrastová – žiada o úpravu chodníka pred bytovým domom 
Novomeského 61 – 65 – poškodený, vydutý  povrch, počas dažďov sú chodci nútení 
prechádzať až na vozovku. Táto požiadavka je predložená do návrhu investičných 
akcií na rok 2013 – súvislá oprava chodníka Novomeského 59-70.

10. MsÚ Nitra, referát dopravy a cestného hospodárstva – predložená žiadosť Štefana 
Vargu, bytom Nitra, Škultétyho 8 o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta pre 
ZŤP na uvedenej ulici. VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta pre ZŤP 
v zmysle žiadosti.

K bodu 5/
Pripomienky a požiadavky VMČ: 
1. Pre Mestské služby Nitra:
- VMČ opakovane žiada vybudovať schody so zábradlím pre prechod obyvateľov z ulice 
Antona Točíka na ul. Na Hôrke /sú tam provizórne schody/.
- VMČ opakovane žiada zaoberať sa požiadavkou p. Obertáša, zástupcu bytového domu 
Čajkovského 13-19 a opraviť  prístupové chodníky pred vchodmi Čajkovského 13-19, kde 
hrozí nebezpečenstvo úrazov. 
VMČ žiada referát organizačný tieto pripomienky dať na vedomie primátorovi mesta.
2. VMČ žiada opraviť 2 jamy na komunikácii  pred svetelnou križovatkou na Čajkovského ul. 
– pod prevádzkou Čajka. 
3. V informačných  tabuliach  VMČ, ktoré  sa nachádzajú  pri Bille a pri Pošte na 
Jurkovičovej ul. žiadame vymeniť poškodený polystyrén, nedá sa do nich pripevniť oznam. 
A na tabuľu pri Pošte  treba predĺžiť striešku, lebo tam zateká voda.

Ďalšie zasadnutie VMČ sa bude konať 10. 12. 2012.  

   

                                                                                 Ing. Rudolf Hlavačka,v.r.
                       predseda výboru mestskej

           časti č. 4 Nitra-Klokočina
Zapísala: Helena Miháliková
               sekretárka VMČ




