
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.  10/2013 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 7.10.2013 

v priestoroch Mestského úradu v Nitre. 

Program: 

1.Otvorenie 

2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií 

3. Zhodnotenie údrţby mestskej zelene 

4. Príprava stretnutí so seniormi 

5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

6. Rôzne 

7.Poţiadavky a pripomienky VMČ 

Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnilo  10 členov  VMČ,  sekretárky VMČ a pozvaní podľa 

prezenčnej listiny.  

K bodu č. 1 

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

s programom rokovania.  

K bodu č. 2 

Bola podaná informácia o konaných rokovaniach.  

K bodu č. 3 

Rokovania VMČ sa zúčastnila Ing. T. Vencelová ref. Mestských sluţieb Nitra, ktorá 

oboznámila s priebehom údrţby mestskej zelene na území mestskej časti Klokočina 

a predloţila aj písomnú správu. Zodpovedala na otázky členov VMČ. V roku 2013 bude ešte 

vzhľadom k priaznivému počasiu vykonaná čiastočná kosba a vyhrabanie lístia. Bola 

vznesená poţiadavka, aby po kosbe bolo vykonané vyhrabanie trávnikov. Tieţ bola vznesená 

poţiadavka na vyčistenie chodníkov zo zámkovej dlaţby. Cez dlaţbu prerastá zeleň, ktorá 

spôsobuje poškodzovanie chodníkov.  

K bodu č.  4 

Stretnutia so seniormi sa budú konať nasledovne: 11.11.2013 na ZŠ Beethovenova, 

13.11.2013  na ZŠ Škultétyho a 18.11.2013 na  ZŠ Benkova. Stretnutia sa budú konať o 16,00 

hod. Organizačné zabezpečenie: spracovanie, tlač a roznos pozvánok, zabezpečenie 

občerstvenia, nákup drobných darčekov, zabezpečenie kultúrneho programu – vystúpenie detí 

ZŠ. Boli rozdelené úlohy jednotlivých členom a sekretárkam VMČ. Pozvaní budú seniori 

muţi r. nar. 1947, ţeny r. nar. 1949 (a starší) s trvalým pobytom v MČ Klokočina.  

K bodu č. 5 

- rokovania sa zúčastnila Mgr. Linda Štulajaterová, splnomocnená zástupkyňa 

vlastníkov bytového domu na Nedbalovej ul.č. 7-11, ktorá poţiadala o vybudovanie 

prístupového chodníka k zadným vchodom medzi bytovými domami na Nedbalovej 

ulici v Nitre. O vyjadrenie, či je moţné uvedenú investičnú akciu zahrnúť do návrhu 

rozpočtu na rok 2014 poţiadal aj odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ. VMČ 

súhlasí, aby uvedená akcia bola zahrnutá do návrhu rozpočtu mesta na rok 2014.  

Občania Nedbalovej navrhli zjednosmernenie komunikácie. VMČ so 

zjednosmernením súhlasí. 

- Odbor KČaŢP – odpoveď na pripomienku VMČ – k detskému ihrisku na 

Beethovenovej ul. a doplneniu lavičiek na Čajkovského ulici. VMČ zobral odpoveď 

na vedomie.  
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- zmena umiestnenie VOK – VMČ súhlasí s premiestnením VOK od bloku č. 55 

k bloku č. 45-49,  

- prerokovanie ţiadosti ref. DaCH k zmene organizácie dopravy na časti Partizánskej ul. 

od Kmeťovej – zjednosmernenie. VMČ s navrhovanou zmenou súhlasí. 

-     informácia MsP k vozidlám, ktoré dlhodobo parkujú  na pôvodných miestach.   

      Informácia  sa týka  4 vozidiel. Vozidlá sú riešené ref. dopravy MsÚ Nitra. 

- oznámenie útvaru hlavného architekta vo veci pripomienok k návrhu 

územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 4 ÚPMN.VMČ berie 

informáciu na vedomie. 

- Zmena zmluvy o nájme pozemku pod stánkom nájomca Ľudmila Scheibenreifová, 

LUMI, Nitra, účel nájmu : chlieb a pečivo, navrhovaná zmena : účel nájmu: 

umiestnenie stánku so sortimentom mäsové výrobky.Pozemok sa nachádza na trţici 

Jurkovičova ul. VMČ so zmenou účelu nájmu súhlasí. 

- Zmena zmluvy o nájme  pozemku pod stánkom nájomca Marián Podhradský, SEIKO 

Alekšince, účel nájmu : bazár, záloţňa, navrhovaná zmena : účel nájmu: umiestnenie 

stánku so sortimentom pekárenské výrobky. Pozemok sa nachádza na trţnici 

Jurkovičova ul. VMČ so zmenou účelu nájmu súhlasí. 

K bodu č. 6 a 7 

- zabezpečiť odstránenie zeliny prerastajúcej cez zámkovú dlaţbu chodníkov na 

Klokočine, 

- poţiadavka na opravu vývesnej skrinky na Čajkovského ul. 

- poţiadavky Mgr. Vereša (predloţené písomne) 

     vybudovanie prepojovacieho chodníka medzi obchodným centrom FAMILY a parkom     

     pod Borinou z pasáţe, 

           vybudovať schody od ulice A. Točíka na ul. Na Hôrke, 

           upraviť terén na rohu ulíc Popradská - Mikovíniho, aby voda nevyplavovala zeminu na     

           chodník,  

           doplnenie pieskoviska na Jurkovičovej ul. 3-5 za poštou o hracie prvky, opraviť  

           drevené sedenie na zemeguli, zrušené pieskovisko za Jurkovičovou č. 9 vyplniť    

           zeminou,   aby tam obyvatelia mohli vysadiť kvety,  

           preskúmať moţnosť zmeny doručovacej pošty na uliciach Partizánska, Ţilinská,    

           Popradská, Nitrianska a Pezinská a zistiť dopad tejto zmeny na doklady občanov,  

- informácia p. Hollého – poţiadavka ŠOK občianskeho zdruţenia na prenájom časti 

nevyuţívanej schátranej budovy na Nedbalovej ul..na klubové priestory a voľnočasové 

aktivity.  VMČ poţiada správcu objektu Sluţbyt s.r.o. o vyjadrenie k moţnosti 

rekonštrukcie časti objektu, odčlenenia časti budovy, moţnosti vykurovania 

a zabezpečenia el. energie. OZ ŠOK bude poţiadané o predloţenie jednoduchého 

projektu  uvaţovaných priestorov. VMČ nemá námietky voči realizácii zámeru OZ 

ŠOK..  

- poţiadavky RNDr. Rácovej  

riešiť výjazd vozidiel z parkoviska pri bytovom dome Novomeského č. 4 – vozidlá 

vyuţívajú na výjazd z parkoviska chodník, prechádzajú cez zeleň, chodník na 

Dolnočermánskej ul., odstavný jazdný pruh a pri odbočovaní prechádzajú na 

Dolnočermánskej ul. cez dve plné čiary .  

riešiť  dopravnú situáciu na Golianovej ul. – státie vozidiel na chodníku v mieste 

prechodu cez komunikácie vedúce do sídliska a v zákrutách, nie sú vyznačené 

prechody pre chodcov, poţiadavka na zabezpečenie plynulého pohybu chodcov cez 

komunikácie, 
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vyriešiť bezpečný prechod chodcov cez Cabajskú cestu v kriţovatke 

s Dolnočermánskou. Vzhľadom k dopravnej situácii a hustote premávky dochádza ku  

kolíznym situáciám a je ohrozená bezpečnosť chodcov. O tejto poţiadavke bude 

informovaný aj VMČ Čermáň, nakoľko kriţovatka sa nachádza na jeho území. 

- Vyţiadať informáciu o moţnosti rozšíriť kapacitu MŠ zrušením prenájmov priestorov 

materských škôl súkromným osobám (Alexyho, Čajkovského, Beethovenova), 

- Predloţiť informáciu o moţnosti vytvorenia materských škôl ako súčasti základných 

škôl, 

- Zabezpečiť uvoľnenie  miestnosti  na ZŠ Na Hôrke pre potreby školy. Miestnosť 

vyuţíva VMČ Diely.  

 

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

VMČ ukončil.  

     Najbliţšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa  11.11.2013 na ZŠ Beethovenova po 

ukončení stretnutia so seniormi.   

 

 

 

 

 

 

      František H o l l ý,v.r.                                                                                                 

   podpredseda VMČ č. 4 

 

 

 

 

Zapísala: 

Havránková 

sekr. VMČ 

 

 

 

 

 
 


