
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.  9/2013 

 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa  9. 9. 2013 na 

Mestskom úrade v  Nitre  s týmto programom: 

 

1 . Otvorenie 

2.  Informácie z rokovania MZ, MR a komisií MZ 

3.  Správa o bezpečnostnej situácii a činnosti MsP   

4.  Vyhodnotenie akcie „Klokočinský jarmok“ 

5. Príprava rozpočtu mesta na rok 2014, návrh investičných akcií 

6. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

7. Požiadavky a pripomienky VMČ 

8. Rôzne       

 

 

     Zasadnutie výboru mestskej časti otvoril  predseda VMČ Ing. Rudolf Hlavačka.  Na 

zasadnutí sa zúčastnilo 11 členov VMČ a zástupca MsP Mgr. Rudolf Husár,   priložená je 

prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi.  

 

 

K bodu 2/ 

Informácie z rokovania MZ, MR a komisií MZ  

Nakoľko neboli v tomto období zasadnutia MZ, MR ani komisií neboli podané žiadne 

informácie. 

 

K bodu 3/ 

Správa o bezpečnostnej situácii a činnosti MsP 

Zástupca MsP Mgr. Husár informoval o činnosti MsP na sídlisku Klokočina, uviedol počet 

a výsledok riešenia jednotlivých kontrolných zistení. Kontroly boli zamerané hlavne na 

dodržiavanie verejného poriadku a čistoty, parkovanie vozidiel, riešenie vrakov, fajčenie na 

verejných priestranstvách, venčenie a držanie psov, rušenie nočného kľudu, dodržiavanie 

prevádzkových hodín v reštauračných zariadeniach. Predseda zhodnotil činnosť MsP  

a poďakoval za prácu všetkým príslušníkom MsP.  

 

K bodu 4/ 

Vyhodnotenie akcie „Klokočinský jarmok“ 

Bola vznesená kritika na zle zostavený hudobný program, hlavne v sobotu. Padol návrh na 

jednotné oblečenie všetkých členov VMČ, ktorí sa zúčastňujú pri pracovných aktivitách  

priamo na jarmoku.  Predseda poďakoval za aktívnu účasť členov na tomto jarmoku. 

 

 

K bodu 5/ 

Príprava rozpočtu mesta na rok 2014, návrh investičných akcií 

 



 

1. Rekonštrukcia Tržnice, Jurkovičova ul. 

2. Základná škola Beethovenova – komplexná výmena okien a zateplenie budovy 

3. Parkovisko Bazovského 2,4,6,8,10 ľavá strana /32 parkovacích miest – PD hotová/ 

4. Súvislá oprava komunikácie od Mikovíniho 2 – križovatka  po Mikovíniho 20 

5. Zosuv pôdy na Petzwalovej 26-32  - vykonanie posúdenia a prípadného spracovania 

realizovateľnosti lacnejšieho variantu navrhnutého v inžiniersko-geologickom 

prieskume.  

6. Úprava chodníka na parkovanie ul. Petzwalova v úseku Golianova po vjazd do ZŠ sv. 

Marka /PD a SP je/. 

7. PD a realizácia parkoviska Mikovíniho 2-4 /od smetných nádob po objekt 

Telekomunikácií/ 

8. Drobné opravy chodníkov a výtlkov na Klokočine 

9. Rozšírenie verejného osvetlenia na Čajkovského ul. – detské ihrisko, trialová dráha 

/6 tis.€/. 

      10. Parkovisko Bizetova ul. – realizácia 

      11. Chodník Bellova 8    /z Partizánskej 69 smerom na Bellovu 8/ 

      12. Parkovisko Beethovenova 14-18 /spracovaná je urbanisticko-architektonická štúdia   

            statickej dopravy/ 

      13. Súvislá oprava ulice Pod Kaplnkou 

      14. Súvislá oprava ulice Šúdolskej 

      15. Dobudovať „Park pod Borinou“ na mestských pozemkoch p.č. 7160/1 – 47 árov 

      16. Osadiť zábradlie na všetkých schodoch na sídlisku Klokočina 

 

 

 

K bodu 6/  

Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

 

1. MsÚ Nitra, referát dopravy a cestného hospodárstva – zaslaný zoznam rozkopávok 

v mesiaci júl a august 2013 na Klokočine. 

2. MsÚ Nitra, odbor investičnej výstavby a rozvoja – výzva na predkladanie návrhov do 

rozpočtu mesta. 

3. MsÚ, odbor komunálnych činností a životného prostredia – harmonogram jesenného 

upratovania v roku 2013. VMČ navrhuje zmeny: 

            Klokočina III. 

            Bod 5. Škultétyho ul. medzi 3-5  - bližšie k číslu 5 

            Klokočina I. 

            Bod 5. Bazovského 16-18-20   asfalt .ihrisko vedľa stojiska KO 

            Klokočina II. 

            Bod 8. Čajkovského ul. – nad MŠ 

 

 

 

 

K bodu 7/ 

Požiadavky a pripomienky VMČ 

1. MsÚ, útvar hlavného architekta  – VMČ žiada zvážiť vybudovanie parkovacích miest  

na Nedbalovej ul. vedľa prevádzky Black cafe /parc. č. 7242/11 KU Nitra/. 



2. MsÚ, odbor komunálnych činností a životného prostredia – VMČ žiada pristaviť 

kontajnery na PET fľaše a sklo na ul. Šúdolská na začiatku ulice a na jej konci. 

3. Mestské služby Nitra – VMČ žiada opravu komunikácie asi 100 m2 /prasklina/ od 

Hviezdoslavovej ul. na Mikovíniho ul. /komunikácia využívaná pri klokočinskom 

jarmoku/. 

4. MsÚ, útvar hlavného architekta – VMČ žiada dobudovať „Park pod Borinou“ na 

mestských pozemkoch p.č. 7160/1 – 47 árov /info podá Mgr. Vereš/. 

5. Mestské služby Nitra – VMČ žiada vybudovať prepojovací chodník od detského 

ihriska k OC Family – pod pergolou /opakovaná požiadavka/. 

6. Mestské služby Nitra – VMČ žiada vybudovať schody so  zábradlím pre prechod 

obyvateľov z ulice Antona Točíka na ul. na Hôrke – sú tam provizórne schody 

/opakovaná požiadavka/. 

7. MsÚ, hlavný kontrolór – VMČ žiada na základe podnetov nespokojných rodičov, 

ktorých žiaci navštevujú  Základnú školu Škultétyho ul. vykonať kontrolu 

hospodárenia s finančnými prostriedkami, ktoré škola vyberá  od nájomníkov 

nebytových priestorov.  

 

K bodu 8/ 

Rôzne 

Predseda poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí VMČ. Ďalšie zasadnutie VMČ sa bude 

konať  7.10. 2013 na Mestskom úrade v Nitre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                       Ing. Rudolf Hlavačka  

                             predseda výboru mestskej 

                  časti č. 4 Nitra-Klokočina 

Zapísala: Helena Miháliková 

               sekretárka VMČ 

 

 

 

 

 


