
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.  1/2014 

 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa  13.1. 2014 na 

Mestskom úrade v Nitre  s týmto programom: 

 

 

1.  Otvorenie 

2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií 

3.  Príprava akcie „Zabíjačka na Klokočine“  

4.  Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

5. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

 

 

     Zasadnutie výboru mestskej časti otvoril  podpredseda VMČ Miloš Paliatka.  Na zasadnutí 

sa zúčastnilo 11 členov VMČ,   priložená je prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi.  

 

K bodu 2/ 

Bola podaná informácia o konaných rokovaniach – informoval p. Paliatka. 

 

K bodu 3/ 

Akcia „Zabíjačka na Klokočine“ sa bude konať 22.2.2004 na Klokočine, poslanci Vereš 

a Hollý zabezpečia v spolupráci s odborom komunálnych činností a životného prostredia  

organizačne podujatie  a na ďalšom zasadnutí VMČ budú informovať prítomných. 

 

 K bodu 4/ 

  

1. MsÚ, útvar hlavného architekta – predložené  „Zásady navrhovania zmien fasád 

bytových domov v Nitre“.  

2. MsÚ, odbor majetku – Predložený návrh súťažných podmienok pre vypracovanie 

súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže :“Odpredaj pozemku „C“KN parc.č. 

7261/209 – ostatné plochy o výmere 1349 m2 k.ú. Nitra“. VMČ odporúča  opätovne 

zvážiť vhodnosť odpredaja pozemku pre IBV z dôvodu jeho strategickej polohy na 

sídlisku Klokočina. V prípade vyhlásenia súťažných podmienok odporúča  cenu za 

m2:  110,- €  bez DPH.   

3. Email ohľadne bezbariérového prístupu od Sandokana alebo od Lidlu smerom k Bille. 

VMČ žiada presne napísať o čo ide, nakoľko to nie je jasné zo žiadosti. 

4. MsÚ Nitra, odbor komunálnych činností a životného prostredia – odpoveď na 

pripomienku ohľadne premiestnenia betónu pri prevádzke na Hviezdoslavovej ul. 

5. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – predložená žiadosť Ľubice Vargovej, 

Petzwalova č. 18 o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej 

ulici. VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta pre ZŤP v zmysle žiadosti. 



6. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva - predložená  žiadosť Júliusa Hladkého, 

Škultétyho 40 o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej 

ulici. VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta pre ZŤP v zmysle žiadosti 

 

 

K bodu 5/ 

1. VMČ žiada MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva o osadenie stĺpikov, ktoré 

budú slúžiť ako zábrany na prechod cez chodník pri dome Škultétyho 5, z toho 

dôvodu,  že pri parkovaní osobných vozidiel sa nedá prechádzať chodcom, s kočíkmi 

a s invalidnými vozíkmi. /bližšie info podá p. Petrášová/. 

2. VMČ  žiada investičné oddelenie MsÚ o  vybudovanie prepojovacieho chodníka 

medzi obchodným centrom FAMILY  a parkom pod Borinou z pasáže. 

3. VMČ žiada investičné oddelenie MsÚ o vybudovanie schodov od ulice A. Točíka na 

ul. Na Hôrke.   

4. VMČ žiada na tržnici na Jurkovičovej ul. odstrániť 5 kusov predajných  stolov, 

nakoľko sa nevyužívajú pre činnosť trhovníkov a sú znečistené. Týka sa to 3  stolov 

medzi pasážou a stánkom vinárstva,  uložené   pri sebe  a 2 stoly za stánkom vinárstva, 

uložené  pri sebe, bližšie info podá Mgr. Vereš alebo Hollý. 

5. VMČ žiada Mestské služby Nitra, aby začali so zberom vianočných stromčekov.  

6. VMČ žiada referát dopravy a cestného hospodárstva MsÚ,  aby s dopravnou komisiou 

pri MZ zvážili osadenie dopravnej značky „40“ na Popradskej ulici. 

 

 

 

     Záverom podpredseda VMČ poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie VMČ 

ukončil. 

     Najbližšie zasadnutie sa bude konať 10.2.2014 o 15,30 hod.  na Mestskom úrade v Nitre  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Miloš Paliatka 

                             podpredseda výboru mestskej 

                      časti č. 4 Nitra-Klokočina 

Zapísala: Helena Miháliková 

               sekretárka VMČ 

 

 

 


