
 
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.  6/2013 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 10.6.2013 

v priestoroch Mestského úradu v Nitre. 

 

Program: 

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.Príprava plánu práce a harmonogramu zasadnutí na II. polrok 2013 

6.Rôzne 

7.Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnilo  14 členov  VMČ,  2  sekretárky VMČ a pozvaní podľa 

prezenčnej listiny. Pozvaný zástupca firmy DROMOS s.r.o. sa ospravedlnil. 

K bodu č. 1 

Zasadanie otvoril a viedol podpredseda VMČ p. Hollý. Privítal prítomných a oboznámil ich 

s programom rokovania. Do programu bolo doplnené oboznámenie sa s plánovanou 

prestavbou reštauračného zariadenia DILEMA (prezentoval p. Volek) a prerokovanie návrhu 

zmien a doplnkov Územného plánu mesta Nitry č. 4. Uvedené bolo prerokované v bode č. 1. 

-M.Volek oboznámil s plánovanou prestavbou reštauračného zariadenia DILEMA, ktorá 

pozostáva z dobudovania terasy, vybudovania pizzérie, nefajčiarskych priestorov, zmeny 

dispozičného riešenia terajšej prevádzky. Majiteľ prevádzky zodpovedal na otázky členov 

VMČ a bol upozornený na dodržiavanie všetkých právnych predpisov (dodržiavanie 

záverečných hodín, nerušenie obyvateľov bývajúcich v blízkosti prevádzky, nefajčiarske 

pracovisko, hracie automaty). VMČ s navrhovanou prestavbou súhlasil. 

- Útvarom hlavného architekta za prítomnosti Ing.arch Jarabicu bol prezentovaný návrh zmien 

a doplnkov územného plánu č. 4. VMČ po oboznámení sa s návrhmi  prijal  tieto stanoviská: 

l. doplnenie verejnoprospešnej stavby – prepojovacia komunikácia  cez Lukov Dvor  - VMČ 

súhlasí, 

2.doplnenie  verejnoprospešnej stavby – chodník  k obytnej skupine Prameň – VMČ súhlasí, 

3.zmena –  návrh vypustenie verejnoprospešnej stavby – rezerva pre nadjazd nad železničným 

priecestím Braneckého  - VMČ nesúhlasí, aby bola vykonaná takáto zmena, 

4. doplnenie verejnoprospešnej stavby – prepojovacia komunikácia Járocká, Šúdolská – VMČ 

súhlasí,  

5. doplnenie verejnoprospešnej stavby – prepojenie Diely – Kynek  (ul. Jarabinová, 

Ovocinárska) – VMČ súhlasí. 

6.  požiadavka občanov Bizetovej na zmenu funkčného využitia územia par.č. 7425/1,2,3 

a 7420/2,3,4,6 na zeleň, športovo – oddychovú zónu a rekreačné využitie. VMČ súhlasí 

s návrhom  uvedeným  v  zmenách  a  doplnkoch č. 4 a to,  aby   na  predmetnú   územie   bola  
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vypracovaná urbanistická štúdia spodrobňujúca riešenie územného plánu pre danú lokalitu, 

v ktorej budú zapracované oprávnené požiadavky obyvateľov Bizetovej ul.,  ako aj vlastníkov  

pozemkov s tým, že na pozemkoch vo vlastníctve mesta pozdĺž Kmeťovej ul. bude vykonaná 

zmena funkčného využitia prevažne na zeleň s izolačnou funkciou.  

7. zmena funkčného využitia územia – areál vysielača na Kmeťovej ul. (Čerešňový vrch) na 

funkciu bývanie v ul. voľnej zástavbe do II. NP s riešením izolačného pásu zelene od 

priľahlých MK – VMČ súhlasí. 

K bodu č. 2 

p. Hollý informoval o mimoriadnom zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva, 

ktorého programom bol návrh na odkúpenie obchodného podielu spoločníka Nitrianskych 

komunálnych služieb do vlastníctva mesta.  

K bodu č. 3 

Zhodnotenie činnosti  a spolupráce VMČ s mestskými organizáciami a odbormi MsÚ.  

Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil zástupca MsP. Pripomienky zo strany VMČ si 

zaznamenal ( likvidácia vrakov,  požiadavka na meranie rýchlosti v obytných zónach 

a požiadavka na zvýšenú kontrolu školských areálov).  

Zástupcovia MsS sa rokovania nezúčastnili.  K odborom MsÚ pripomienky vznesené neboli.  

K bodu č.  4 

VMČ zobral na vedomie odpovede na požiadavky VMČ z predchádzajúcich zasadnutí: 

- osadenie lavičky na Čajkovského č. 18 – bude vykonané v II. polroku 2013, 

- pristavenie VOK na Bazovského č. 12 – splnené, 

- zvýšenie kontroly a činnosti aktivačných pracovníkov bude zabezpečené, 

- sanácia holubov, bude ešte v roku 2013 vykonaná, 

- žiadosť Ing.Mikulca, na vybudovanie zábradlia pri chodníku od obytného domu 

Bizetova č. 14-18 k Hviezdoslavovej tr. – požiadavka bude odstúpená MsS. VMČ 

žiada MsS posúdiť stav všetkých schodísk v mestskej časti, vykonať ich opravu 

a osadiť zábradlia.  

- list  odboru majetku  č. 381/19967/2013-OM zo dňa 29.5.2013 – predaj pozemku 

parc.č. 7261/201 – predloženie urbanisticko-architektonickej štúdie v tomto štádiu 

riešenia nie je potrebné. VMČ nesúhlasí s predajom predmetného pozemku o výmere 

cca 1400m2. VMČ navrhuje ponechať časť pozemku ako rezervu pre vybudovanie 

verejnoprospešných stavieb  (chodníky),  zistiť trasy inžinierskych sietí a ponechať 

okolo nich ochranné pásmo.  

- podnet p. Peťovského – kosenie neudržiavaných plôch pri križovatke ul. Kmeťova – 

Golianova par.c.č. 7261/106 a oprava chodníkov k novej hokejovej hale. 

Neudržiavaná plocha nie je vo vlastníctve mesta. Po upresnení vlastníka bude tento 

vyzvaný na udržiavanie plochy. Požiadavka na opravu chodníka bola odstúpená 

zhotoviteľovi.  

- Dromos s.r.o. – odpustenie nájomného. VMČ s odpustením nájomného nesúhlasí.  

- vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP – žiadateľ p. J.Hladký – VMČ s vyhradením 

parkovacieho miesta nesúhlasí. 

K bodu č. 5 – návrh programu rokovaní VMČ bol prerokovaný a odsúhlasený. Boli 

navrhnuté tieto termíny rokovaní: 19.8.,9.9.,7.10.,11.11. a 16.12.2013. Miesta rokovaní 

budú dohodnuté vždy mesiac vopred.  

 K bodu č. 6  

- požiadavky na opravu chodníkov a komunikácií budú odstúpené MsS : 

1. oprava plochy –  priestor - parkovisko pri garážach na Čajkovského ul.  (priestor, 

kde sa koná Klokočinský jarmok, 
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2. chodník pri autobusovej zastávke naproti Bille, 

3. oprava chodníka Čajkovského k robotníckemu hotelu,  

4. oprava chodníka ul. Mikovíniho č. 12 – 14 (bubliny, ryha),  

5. úprava plochy na tržnici Jurkovičova – stánok kvety – odvodnenie, VMČ navrhuje 

vykonať odvodnenie celej plochy tržnice, 

6. oprava chodníka s „bublinami“ na Nedbalovej ul. č. 1 – 11, 

- požiadavka pre MsS – vybudovať prepojovací chodník z detského ihriska k OC 

FAMILY (pod pergolou) 

- vybudovať prepojovací chodník, schody aj so zábradlím  zo strany Šúdolu po ul. Na 

Hôrke (opakovaná požiadavka) 

- opraviť výtlk na obslužnej komunikácii k obchodom „Sandokan“ – pre MsS 

- opraviť uličnú vpusť na Partizánskej č 29 – pre MsS, 

- posúdiť stav stromov na ul. Pezinská, Nitrianska (alej stromov nad komunikáciou) 

a navrhnúť riešenie – pre ÚHA, 

- požiadavka pre MsS – vykonať opravu zábradlia na Hviezdoslavovej tr. pri 

Párovskom cintoríne – poškodené, vylomené, 

- požiadavka pre MsS – opraviť výtlk na Bellovej ul.  

- oprava rozbitého skla na prístrešku pri hypermakrete TESCO a poškodené ostrovčeky 

a dopravná značka na križovatke ul. Murániho a Kmeťova boli priamo nahlásené prísl. 

ref. MsÚ do závad mesta.  

- členovia VMČ preverili stav detských ihrísk a bolo navrhnuté riešenie, ktoré bude 

priamo postúpené MsS – Ing. Vencelovej aj s fotodokumentáciou: 

Mikovíniho 2 a 4 – zrušiť č. 2, ponechať č. 4 sem premiestniť lavičky a hracie prvky zo 

zrušeného ihriska, 

Bazovského 3 zlikvidovať, kolotoč premiestniť na Mikovíniho 4,  

Jurkovičova 3 a 5 ponechať, 11 – zrušiť pieskovisko, miesto ponechať, naviezť zeminu 

a nasadiť zeleň, 

Petzvalova – 2 ihriská veľa seba, l možno zrušiť, 

Čajkovské č. 1 – zrušiť 

Benkova č. 13-15 – ihrisko OPAVIA – doplniť hojdačky, 

Golianova ul. , ihrisko bližšie k Nedbalovej – doplniť dve hojdačky (tyč na zavesenie sa 

nachádza, resp. drevené sedátka na dve existujúce hojdačky), doplniť plastovú šmýkačku, 

konštrukcia sa nachádza.   

        

Pripomienky a požiadavky VMČ: 

Pre MsS  Nitra 

1. VMČ požaduje zabezpečiť opravu chodníkov a plôch: 

oprava plochy –  priestor - parkovisko pri garážach na Čajkovského ul.  (priestor, kde 

sa koná Klokočinský jarmok, 

chodník pri autobusovej zastávke naproti Bille, 

oprava chodníka Čajkovského k robotníckemu hotelu,  

oprava chodníka ul. Mikovíniho č. 12 – 14 (bubliny, ryha),  

oprava chodníka s „bublinami“ na Nedbalovej ul.č. 1 - 11 

2. VMČ požaduje odvodniť plochu na tržnici Jurkovičova pred stánkom Kvety. 

3. VMČ požaduje vykonať opravy povrchu  celej plochy tržnice na Jurkovičovej ul. 
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4. VMČ požaduje vybudovať prepojovací chodník od  detského ihriska k OC FAMILY 

(pod pergolou). 

5. VMČ požaduje vybudovať prepojovací chodník, schody aj so zábradlím  zo strany 

Šúdolu po ul. Na Hôrke (opakovaná požiadavka) 

6. VMČ požaduje opraviť výtlk na obslužnej komunikácii k obchodom „Sandokan“   

7. VMČ požaduje opraviť uličnú vpusť na Partizánskej č. 29  

8. VMČ požaduje vykonať opravu zábradlia na Hviezdoslavovej tr. pri Párovskom 

cintoríne. 

9.  VMČ požaduje zabezpečiť opravu výtlku na Bellovej ul.  

10. VMČ požaduje vybudovať zábradlia pri chodníku od obytného domu Bizetova č.   14-

18 k Hviezdoslavovej tr.. 

11.  VMČ žiada posúdiť stav všetkých schodísk v mestskej časti, vykonať ich opravu 

a osadiť zábradlia. 

 

Pre ÚHA: 

     1. VMČ požaduje vykonať odborné posúdenie stavu stromov na ul. Pezinská, Nitrianska 

        (alej stromov nad komunikáciou) a navrhnúť riešenie  (udržiavací rez, výrub stromov),  

         posudok zaslať MsS a na vedomie VMČ č. 4. 

 

  

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

VMČ ukončil.  

 

     Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa  19.8.2013 o 15,30 hod. v priestoroch 

Mestského úradu v Nitre.   

 

 

 

 

 

 

                František Hollý,v.r.                                                                                                 

            podpredseda VMČ č. 4 

 

 

 

 

 

Zapísala: 

Havránková 

sekr. VMČ 

 

 

 

 

 

 


