
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina

Predseda VMČ:                                                                          Sekretárky VMČ:
Ing. Rudolf  Hlavačka                                                                 H.Miháliková, M.Havránková

Z á p i s n i c a    č.  12/2012
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 10.12.2012 
v priestoroch Mestského úradu v Nitre v Nitre.

Program:
1. Otvorenie 
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3. Zhodnotenie činnosti VMČ č. 4 za rok 2012
4. Návrh plánu práce a harmonogramu zasadnutí na I. polrok 2013
5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská  k nej
6. Rôzne
7. Požiadavky a pripomienky VMČ

Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnilo  13 členov  VMČ,  2    sekretárky (viď prezenčná listina)
Rokovanie: 
K bodu 1 – zasadanie VMČ otvoril a viedol  p. Ing. Rudolf Hlavačka, predseda VMČ č. 4. 
Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 
K bodu 2 – k bodu referovali Ing.Hlavačka, p. Hollý, p. Paliatka – informovali o priebehu 
a výsledkoch rokovaní MR. MZ a komisií, ako aj o rokovania k zostavenému návrhu rozpočtu 
mesta na rok 2013.Informovali tiež o organizačných zmenách v mestských organizáciách 
a MsÚ v Nitre a o konaní mimoriadneho mestského zastupiteľstva. 
K bodu 3 – celoročnú činnosť VMČ a výsledky práce zhodnotil Ing. Hlavačka. Vzhľadom 
k tomu, že všetky úlohy podľa plánu práce boli splnené, činnosť zhodnotil pozitívne. Kladne
zhodnotil aj akcie konané pre občanov mestskej časti (Klokočinský jarmok, posedenia so 
seniormi a ďalšie). Poďakoval všetkým členom VMČ ako aj sekretárkam za aktívny prístup 
a prácu počas celého roku 2012.
K bodu 4 – dohodnuté boli termíny rokovaní VMČ na I. polrok 2012 :
14.1.2013,11.2.2013,11.3.2013,8.4.2013,13.5.2013 a 10.6.2013. Program rokovaní:
Január 2013

1. Otvorenie, kontrola uznesení
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3. Vyhodnotenie akcie Vianoce na Klokočine
4. Príprava akcie „Zabíjačka na Klokočine“
5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
6. Rôzne
7. Požiadavky a pripomienky VMČ

Február 2013
1. Otvorenie, kontrola uznesení
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3. Správa  MsP o bezpečnostnej situácii na území mestskej časti
4. Príprava Klokočinského jarmoku
5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
6. Rôzne
7. Požiadavky a pripomienky VMČ
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Marec 2013

1. Otvorenie, kontrola uznesení
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3. Informácia o stave komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe a harmonogram 

opráv MK
4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
5. Rôzne
6. Požiadavky a pripomienky VMČ

Apríl 2013
1. Otvorenie, kontrola uznesení
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3. Informácia o stave údržby verejnej zelene
4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
5. Rôzne
6. Požiadavky a pripomienky VMČ

Máj 2013
1. Otvorenie, kontrola uznesení
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3. Príprava Klokočinského jarmoku 
4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
5. Rôzne
6. Požiadavky a pripomienky VMČ

Jún 2013
1. Otvorenie, kontrola uznesení
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3. Zhodnotenie činnosti a spolupráce s mestskými organizáciami a odbormi MsÚ 
4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
5. Rôzne
6. Požiadavky a pripomienky VMČ

K bodu 5 – VMČ prerokoval došlú poštu a prijal k nej stanoviská:
- Beáta Jančíková, Partizánska č. 69 – žiadosť o výstavbu chodníka od Partizánskej č. 

69 po Bellovu č. 8 – nie je vybudovaný aj napriek opakovaným sľubom. Akcia  je  
zaradená  do  návrhu rozpočtu na rok 2013. V prípade schválenia rozpočtu mesta 
bude akcia realizovaná  v roku 2013.

- odbor KČaŽP - vyžiadanie stanoviska k zrušeniu alebo preloženiu detského ihriska za
obytným domom Bethovenova 10 – 12. OKČaŽP požiadal o stanovisko – OKČaŽP  
požiadal o stanovisko na základe písomnej žiadosti obyvateľov. VMČ odporúča 
zrušenie  ihriska v terajšej podobe a polohe a navrhuje vykonať preloženie DI na 
miesto navrhované obyvateľmi, resp. vyhľadať ešte výhodnejšiu lokalitu a tam ihrisko 
preložiť, 

- útvar hlavného architekta – žiadosť o vyjadrenie z zmene účelu užívania časti 
obytných priestorov rodinného domu na priestory pre poskytovanie služieb 
obyvateľstvu vytvorením drobnej prevádzky na pečenie a rozvoz pizze. Požiadavka 
Mgr. Ľubomíra Kleštinca, Šúdoslká č. 33 - - v zmysle ÚPN mesta Nitry umiestnenie 
priestoru pre poskytovanie služieb obyvateľstvu  je prípustné.   
VMČ vydáva súhlasené stanovisku k zmene účelu užívania časti obytných priestorov 
rodinného domu Mgr. Ľubomíra Kleštinca, Šúdolská 33, Nitra pre poskytovanie 
služieb obyvateľstvu v oblasti stravovania vytvorením drobnej prevádzky na pečenie 
a rozvoz pizze. Svoj súhlas podmieňuje predložením súhlasov susedov žiadateľa 
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k predmetnej zmene účelu, ktorý bude doručený ÚHA pred vydaním vyjadrenia. 
(VMČ takto rozhodol hlasovaním 13 za, 0 proti, 0 sa zdržal).

- odpoveď na požiadavky VMČ doručené od MsS:
dobudovanie zábradlia na Bazovského – Mikovíniho – už zrealizované,
rozmiestnenie kontajnerov s posypovým materiálom – VMČ žiada, aby bol  dôsledne
a podľa okamžitej potreby vykonávaný posyp všetkých schodísk na Klokočine a pri 
schodiskách napr. pri Sandokanovi a naproti poliklinike boli umiestnené aj nádoby 
s posypovým materiálom. 

- odpoveď ohľadne výmeny polystyrénu v informačných tabuliach – vykonané.
- list OSBD Nitra ohľadne riešenia zosuvu svahu na Petzvalovej 26-44 – list berie VMČ 

na vedomie. Akcia riešenia zosuvu svahu je zaradená do návrhu rozpočtu mesta na rok 
2013. Po schválení rozpočtu bude OSBD Nitra odpovedané.

K bodu 6- rôzne
- požiadavka pre MsP na vykonávanie kontrol dodržiavanie dopravného značenia –

zákaz vjazdu do areálu ZŠ na Beethovenovej ul. v čase o 7,30 hod. a 15,00 hod. 
- dosledovanie požiadaviek od občanov, ktoré boli vznesené na posedeniach so seniormi 

– materiál bude predložený na januárové zasadnutie VMČ,
- urgovať opravu verejného osvetlenia na Pražskej ul. 
- informácia o príprave akcie Vianoce na Klokočine dńa 15.12.2012 o 10,00 hod. . Bolo 

riešené organizačno-technické zabezpečenie, kultúrne vystúpenia, materiálne 
záležitosti. Všetci členovia VMČ, ktorým to pracovné a súkromné aktivity umožnia 
boli požiadaní o aktívnu účasť a pomoc pri realizácii akcie.

Pripomienky a požiadavky VMČ:
Pre MsS  Nitra

1. VMČ požaduje dôsledne a podľa okamžitej potreby vykonávať zimný posyp všetkých 
schodísk na území mestskej časti Klokočina a pri schodiskách pri Sandokanovi 
a naproti poliklinike rozmiestniť aj nádoby s posypovým materiálom.

Pre odbor komunálnych činností a životného prostredia
1. VMČ opakovane požaduje zabezpečiť opravu poškodeného stĺpa VO na Pražskej ulici. 

Pre MsP
1. VMČ požaduje vykonať kontroly dodržiavania dopravnej značky „Zákaz vjazdu“ do 

areálu ZŠ Beethovenova (o 7,30 hod. a 15,00 hod.)

Záverom predseda VMČ č. 4 poďakoval prítomným za účasť a zaželal im príjemné
prežitie Vianočných sviatkov a veľa zdravia a šťastia v roku 2013. 

Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 14.1.2013.

Ing. Rudolf Hlavačka,v.r.
predseda VMČ č. 4

Zapísala:
Havránková
sekr. VMČ



Výpis zo zápisnice z rokovania VMČ č. 4 Nitra – Klokočina zo dňa 10.12.2012

K bodu 5 – VMČ prerokoval došlú poštu a prijal k nej stanoviská:
- útvar hlavného architekta – žiadosť o vyjadrenie z zmene účelu užívania časti 

obytných priestorov rodinného domu na priestory pre poskytovanie služieb 
obyvateľstvu vytvorením drobnej prevádzky na pečenie a rozvoz pizze. Požiadavka 
Mgr. Ľubomíra Kleštinca, Šúdoslká č. 33 - - v zmysle ÚPN mesta Nitry umiestnenie 
priestoru pre poskytovanie služieb obyvateľstvu  je prípustné.   
VMČ vydáva súhlasené stanovisku k zmene účelu užívania časti obytných priestorov 
rodinného domu Mgr. Ľubomíra Kleštinca, Šúdolská 33, Nitra pre poskytovanie 
služieb obyvateľstvu v oblasti stravovania  vytvorením drobnej  prevádzky na pečenie 
a rozvoz pizze. Svoj súhlas   podmieňuje     predložením súhlasov susedov   žiadateľ             
k predmetnej zmene účelu, ktorý bude doručený ÚHA pred vydaním vyjadrenia.                                                     
(VMČ takto rozhodol hlasovaním 13 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

Ing. Rudolf Hlavačka, v.r.
predseda VMČ č. 4

Za správnosť výpisu:
Havránková, sekr. VMČ č. 4



Výpis zo zápisnice z rokovania VMČ č. 4 Nitra – Klokočina zo dňa 10.12.2012

K bodu 5 – VMČ prerokoval došlú poštu a prijal k nej stanoviská:
- odbor KČaŽP - vyžiadanie stanoviska k zrušeniu alebo preloženiu detského ihriska za 

obytným domom Bethovenova 10 – 12. OKČaŽP požiadal o stanovisko – OKČaŽP  
požiadal o stanovisko na základe písomnej žiadosti obyvateľov. VMČ odporúča 
zrušenie  ihriska v terajšej podobe a polohe a navrhuje vykonať preloženie DI na 
miesto navrhované obyvateľmi, resp. vyhľadať ešte výhodnejšiu lokalitu a tam ihrisko 
preložiť, 

Ing. Rudolf Hlavačka, v.r.
predseda VMČ č. 4

Za správnosť výpisu:
Havránková, sekr. VMČ č. 4



Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina

Vážená pani
Beáta Jančíková
Partizánska č. 69
949 11  Nitra

Nitra 13.12.2012

Vec
Žiadosť o výstavbu chodníka – odpoveď

Váš list zo dňa 26.11.2012, ktorým podávate žiadosť na výstavbu chodníka od paneláku 
na Partizánskej č. 69 smerom na Bellovu č. 8 Vám oznamujeme, že list bol prerokovaný na 
zasadnutí VMČ č. 4, ktoré sa konalo dňa 10.12.2012. 

VMČ č. 4 aj v predchádzajúcich rokoch a opakovane navrhoval túto akciu do rozpočtov 
mesta. Akcia bola zaradená aj do návrhu rozpočtu mesta na rok 2013. Realizovanie akcie je 
podmienené schválením finančných prostriedkov v rozpočte mesta a rozpočet mesta 
schvaľujú všetci poslanci mestského zastupiteľstva, teda nielen poslanci za mestskú časť 
Klokočina.

Dávame Vám uvedené na vedomie.

S pozdravom

Ing. Rudolf Hlavačka,v.r.
predseda VMČ č. 4 

Vybavuje:
Havránková
sekr. VMČ č. 4


