
 
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.  2/2013 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 11.2.2013 

v priestoroch Mestského úradu v Nitre v Nitre. 

 

Program: 

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.Poţiadavky a pripomienky VMČ 

 

Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnilo  12 členov  VMČ,  1    sekretárka,  2 príslušníci MsP a  3 

občania (prítomní na časti rokovania) – 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 prítomní poslanci.  

K bodu 3 – s bezpečnostnou situáciou na území mestskej časti, prehľadom vykonaných 

kontrol, ich zameraním a výsledkami oboznámili príslušníci MsP. Zodpovedali na otázky 

členov výboru týkajúce sa vývoja jednotlivých druhov priestupkov, riešenia priestupkov 

v oblasti dopravy, dodrţiavania verejného poriadku, poškodzovania a krádeţí motorových 

vozidiel, fajčenia na zastávkach MHD, poškodzovania dopravných značiek, spolupráce so 

štátnou políciou v oblasti drogovej prevencie. Predseda VMČ zhodnotil činnosť MsP 

pozitívne,  poďakoval za prácu a poţiadal tlmočiť toto poďakovanie aj ostatným príslušníkom 

MsP. 

K bodu 4 – referoval poslanec Hollý, ktorý bol VMČ určený ako hlavný koordinátor akcie.  

Klokočinský jarmok sa bude konať v dňoch 31.8. – 1.9.2013. P.Hollý oboznámil 

s prípravnými prácami, v tejto fáze prípravy bude dohodnutý objem finančných prostriedkov, 

spracovaný scenár a výber účinkujúcich.  

K bodu 5 - o účasť a prednesenie poţiadaviek poţiadali občania: 

p. Kozela – poţiadavka na premiestnenie stĺpu verejného osvetlenia a osvetlenie parkoviska 

na Jedlíkovej ul. – poţiadavka bola predloţená aj písomne. P. Kozela bol poţiadaný 

o nahlásenie identifikačného čísla stĺpu verejného osvetlenia. VMČ súhlasí s premiestnením 

stĺpu VO a s vybudovaním osvetlenia parkoviska. Poţiadavka bude odstúpená OKČ a ŢP.  

p. Drgoň poţiadal o riešenie situácie s parkovaním na ul. Beethovenova a Bizetova. VMČ 

poţiada ref. dopravy  a CH o vyjadrenie k moţnosti riešenia (rozšírenia) parkovacích miest, 

preverí vyhradené parkoviská a poţiada MsS o riešeniu nájazdu na ekologické parkovisko. 

p. Doc. Ivanovičová - vo svojom vystúpení  poukázala  na nasledovný okruh problémov 

a poţadovala riešiť: nebol zodpovedaný jej podnet v otázke podielu občanov na majetku 

kotolní, vyslovila námietky voči reklame prevádzky Dilema, ţiadala vysvetliť pojem „prípad 

hodný osobitného zreteľa. Oboznámila so svojim zámerom prenajať si plochu verejnej zelene  
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a vysadiť na nej zeleň, poţiadala o podporu tohto projektu. Členovia VMČ na niektoré otázky 

odpovedali priamo, niektoré vyjadrenia budú vyţiadané. VMČ sa vyjadruje a vydáva svoje 

odporúčacie stanovisko v prípade, ţe je o vyjadrenie poţiadané odbornými útvarmi. Vo veci 

reklamy prevádzky Dilema bude majiteľ prevádzky poţiadaný o úpravu textu na reklamnom 

zariadení. 

VMČ prerokoval došlú poštu a prijal k nej stanoviská: 

- Ţiadosť o stanovisku k návrhu  dodatku č. 3 k VZN č. 4/2009 o parkovaní na území  

mesta Nitry. VMČ neprijal k návrhu dodatku ţiadne stanovisko. 

- Vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta na Golianovej č.64 (ZŤP) – VMČ 

s vyhradením parkovacieho miesta súhlasí. 

- Jozef Šesták – oprava chodníkov na Jurkovičova č. 16 – 22 – VMČ hodnotí 

poţiadavku ako opodstatnenú a postúpi ju  MsS. 

- Odpoveď  OKČ a ŢP – oprava stĺpa VO na Praţskej ulici – oprava bola vykonaná, 

terénne úpravy budú vykonané za priaznivejších poveternostných podmienok, 

- Vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP  na Čajkovského č. 38. VMČ 

s vyhradením parkovacieho miesta súhlasí. 

- Vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta na Nedbalovej ul.č. 5 pre fyzickú 

osobu. VMČ s vyhradením parkovacieho miesta nesúhlasí.  

- Vyjadrenie k ţiadosti odboru  majetku – k uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť 

pozemkov vo vlastníctve mesta  (v kat. úz.Nitra LV 6879 – 38 m2, v kat. úz. Párovské 

Háje LV 7195 214 m2 pre Zdruţenie „Juţný prameň“ . VMČ s uzatvorením nájomnej 

zmluvy súhlasí.  

- Vyjadrenie k ţiadosti odboru  majetku – uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok vo 

vlastníctve mesta pod predajným stánkom  o výmere 3,61 m2 pre p. M. Hotovú. 

(parc.č. 7613) . VMČ s uzatvorením nájomnej zmluvy súhlasí.  

- odpoveď  útvaru hlavného architekta na poţiadavku o posúdenie moţnosti riešenia 

parkovacích miesta na ul. Nedbalova. VMČ zobral odpoveď na vedomie . Poţiadavka 

bude odstúpená na odbor  investičnej výstavby a ref.rozvoja s tým, ţe realizácia 

vybudovania parkoviska je moţná aţ po zaradení akcie do rozpočtu mesta.  

- VMČ zobral na vedomie ţiadosti o zverejnenie informácie o plánovaní a realizácie 

výrobu strojom na web stránke mesta, ktoré mu boli zaslané na vedomie. V prípade, ţe 

zverejňovanie takejto informácie platná legislatíva vyţaduje, alebo umoţňuje, VMČ 

ţiadosť podporuje.  

K bodu 6 - rôzne 
- zhodnotenie priebehu a výsledkov akcie „Zabíjačka na Klokočine“ 

- poţiadavka pre ref.dopravy a CH – preveriť vyhradenie parkovacieho miesta  a jeho 

skutočné vyuţívanie pre právnickú osobu (R.Novotný). 

 

Pripomienky a požiadavky VMČ: 

Pre MsS  Nitra 

1. VMČ poţaduje zabezpečiť opravu nájazdu na ekologické parkoviská (zo 

zatrávňovacej dlaţby) na ul. Bethovenova a Bizetova. Nájazd spôsobuje 

poškodzovanie podvozkov vozidiel. 

2. VMČ poţaduje zaradiť do plánu opráv opravu chodníka pred bytovým domom na ul. 

Jurkovičova č. 16 – 22.  Chodníky sú v havarijnom stave.  
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Pre odbor komunálnych činností a ţivotného prostredia 

1. VMČ poţaduje riešiť preloţenie stĺpa verejného osvetlenia č.  VO-443009 pred 

vchodom Jedlíkova č. 13. 

2. VMČ poţaduje riešiť  osvetlenie novovybudovaného parkoviska  na parcele č. 

7261/102 na Jedlíkovej ul.  

Pre odbor investičnej výstavby a rozvoja 

1. VMČ odporúča zaradiť do plánu investičných akcií vybudovanie parkovacích 

miest na ul. Nedbalova  v smere od ul. Golianova veľa prevádzky Black cafe 

na parc.č. 7242/11 KÚ Nitra.  

Pre ref. dopravy a CH 

l. VMČ poţaduje preveriť   vyuţívanie vyhradeného   parkovacieho miesta   pre práv.  osobu    

   (R.Novotný) 

2. VMČ poţaduje preveriť   moţnosti   zvýšenia počtu   parkovacích   miest na   ul. Bizetova   

    a Bethovenova úpravou  systému parkovania.  

 

Pre odbor majetku 

1.VMČ poţaduje zaslanie odborného stanoviska k poţiadavke občanov na podiel z majetku    

   a z výnosov z tohto majetku  -  kotolní,  z ktorých sú zásobované teplom jednotlivé bytové     

  domy.  

 

     Záverom predseda VMČ č. 4 poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie VMČ 

ukončil.  

 

     Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 11.3.2013 o 15,30 hod. na MsÚ.    

 

 

 

 

         Ing. Rudolf Hlavačka,v.r. 

                                                                                               predseda VMČ č. 4 

 

 

 

 

 

Zapísala: 

Havránková 

sekr. VMČ 
                  

 

 

 

 

 


