
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.  2/2014 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 10.2.2014 

v priestoroch Mestského úradu v Nitre. 

 

Program: 

1.Otvorenie 

2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií 

3.Správa Mestskej polície v Nitre o bezpečnostnej situácii na území mestskej časti 

4. Príprava akcie „Zabíjačka na Klokočine“ 

5. Príprava Klokočinského jarmoku 2014 

6. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

7.Rôzne 

8.Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnilo  13 členov  VMČ, sekretárky VMČ a pozvaní 

k jednotlivým bodom rokovania.  

K bodu č. 1 

Zasadanie otvoril a viedol predseda VMČ č. 4 Ing. Hlavačka. Privítal prítomných a oboznámil 

ich s programom rokovania.  

K bodu č. 2 

Bola podaná informácia o konaných rokovaniach.  

K bodu č. 3 

Zástupca MsP informoval o činnosti so zameraním na mestskú časť Klokočina. Poukázal na 

najproblematickejšie oblasti činnosti a ich riešenie. Zodpovedal na otázky členov VMČ 

a zaznamenal si podnety – kontrola dodržiavania prevádzkového času a nočného kľudu pri 

prevádzkach a kontrola prítomnosti školopovinných detí v obchodných centrách v čase, keď 

by mali byť v škole. Predseda VMČ zhodnotil činnosť MsP pozitívne a poďakoval všetkým 

príslušníkom MsP.  

K bodu č.  4 

Prítomní boli oboznámení s materiálno-technickým zabezpečením akcie „Zabíjačka na 

Klokočine“, ktorá sa bude konať dňa 22.2.2014 od 10,00 hod. v priestoroch nad Mikovíniho 

ul..Zasadnutia VMČ k tomuto bodu sa zúčastnili p. Knézl a Rist, ktorý zabezpečia  

občerstvenie a predaj výrobkov patriacich k zabíjačke.  

K bodu č. 5 

K príprave scenára Klokočinského jarmoku informovali p. Hollý a Vereš. Viacerí členovia 

VMČ pripomienkovali úroveň kultúrneho programu  a moderátora. Vyslovili požiadavku na 

zvýšenie finančných prostriedkov na akciu, pretože len tak sa dá zabezpečiť kvalita akcie. 

VMČ odsúhlasil pracovnú skupinu v zložení pp. Hollý, Vereš, Rácová, ktorí budú 

koordinovať výber účinkujúcich kultúrneho programu zabezpečovaného odborom kultúry. 

Boli vznesené viaceré námety týkajúce sa jednotného oblečenia členov VMČ, organizácie 

usporiadania priestoru jarmoku a ďalšie.  

K bodu č. 6  

- Žiadosť Š.Práznovského, Nitra o umiestnenie zábavných atrakcií na ploche pri 

Hviezdoslavovej ul. Vzhľadom k tomu, že predmetný pozemok nie je   vo   vlastníctve  
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mesta Nitry VMČ sa k umiestneniu v mesiaci apríl nevyjadruje. Pred konaním 

jarmoku bude uskutočnený výber atrakcií komisiou, 

- odbor majetku MsÚ  predložil žiadosť o vyjadrenie k zámeru spoločnosti DOMO 

s.r.o. Bratislava o odkúpenie, resp. prenájom časti pozemku na Benkovej ul. 

Predmetná časť pozemku bude použitá na zabezpečenie staveniska pri prestavbe 

objektu na  bytový dom a po dokončení stavby na vybudovanie parkovacích miest pre 

novopostavené byty.  

VMČ s prenájmom pozemku súhlasí.  

- Odpoveď odboru IVaR na požiadavku VMČ ohľadne vybudovania prepojovacicho 

chodníka pri OC Family a prepojenia ul. A. Točíka a ul. Na Hôrke – v rozpočte na rok 

2014 neboli predmetné akcie schválené.  

- Žiadosť INFRA-STAV s.r.o. Šúdolská č. 31, Nitra o stanovisko k výstavbe splaškovej 

kanalizácie a rekonštrukcie vrchnej konštrukčnej vrstvy komunikácie Šúdolská ul. 

Vysvetlenie k možnosti riešenia podal Ing.Hozlár. VMČ požaduje od odboru VaR 

určiť MK, ktoré sú majetkoprávne usporiadané, na základe tohto určenia  aktualizovať 

PD a následne riešiť vybudovanie časti kanalizácie a súvislú opravu MK. 

- Prerokovanie žiadosti Ing.V.Halmeša k zámeru vybudovania prevádzky auto-moto 

centra s kaviarňou (autosalón, rýchloservis, pneuservis) pri Hviezdoslavovej ul. 

(pozemok COOP Jednota). VMČ požaduje oznámiť  prečo sa na predmetnom 

pozemku nerealizuje pôvodný projekt COOP Jednoty ( výstavba bytov 

s vybavenosťou a kancelárskymi priestormi), ktorý bol dohodnutý pri predaji 

pozemku. VMČ zároveň konštatuje, že zámer žiadateľa nie je v súlade s funkčným 

využitím parcely v zmysle schválenej územnoplánovacej dokumentácie. 

- list zástupcu vlastníkov bytov P. Obertáša – žiadosť o vybudovanie osvetlenia 

chodníka za bytovým domom Mikovíniho č. 10-14 – predmetná akcia by si 

vyžadovala veľký objem finančných prostriedkov, momentálne VMČ nenavrhuje 

zaradiť vybudovanie osvetlenia v požadovanom úseku. Je možnosť pohybu chodcov 

po inej osvetlenej trase. Prevádzka kuchyne Alfa na Mikovíniho ul. nemá vyhradené 

parkovacie miesta. Parkovanie vozidiel nie je v rozpore so všeobecne platnými 

právnymi predpismi, parkovacie miesta sú verejne prístupné. Vrak dlhodobo parkujúci 

na chodníku pri križovatke Bazovského a Mikovíniho je riešený ref. dopravy MsÚ.  

K bodu č.7 

- Informácia o investičných akciách – VMČ bol oboznámený s projektovou 

dokumentáciou spracovanou na rozšírenie parkoviska na Mikovíního ul.2-4. 

Projektová dokumentácia na rozšírenie parkoviska na Beethovenovej ul. 14-18 bude 

spracovaná. VMČ rozhodne o určení akcie na spracovanie projektovej dokumentácie, 

ktorú by bolo možné financovať zo schválených finančných prostriedkov na PD. 

Ohľadne riešenia opravy parkoviska na Petzvalovej ul. 58 VMČ opakovane požaduje 

od odboru IVaR preveriť situáciu a navrhnúť riešenie na odstránenie nežiadúceho 

stavu.  

- Rokovania VMČ sa na pozvanie zúčastnili zástupcovia spoločnosti EEI s.r.o. 

Bratislava, ktorá sa zaoberá riešením statickej dopravy v mestských celkoch, 

projektovaním organizácie dopravy mestských celkov, ako aj v ýstavbou 

a správcovstvom  parkovacích domov. Zástupcovia spoločnosti prezentovali možnosti 

riešenia statickej dopravy v MČ Klokočina a zodpovedali na otázky členov VMČ. 

Predseda VMČ bude o stretnutí informovať primátora mesta.  
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- VMČ sa opakovane zaoberal žiadosťou o prenájom časti pozemku na umiestnenie  

stánku s občerstvením na Hviezdoslavovej tr. pri podchode. VMČ trvá na svojom 

pôvodnom stanovisku zo dňa 19.8.2013 a s umiestnením stánku v tejto lokalite 

nesúhlasí.   

- Požiadavka na úpravu zrkadla na križovatke Pražská a Žilinská pri žel. priecestí.  

- VMČ požaduje od ref. dopravy a CH posúdiť možnosť vybudovania okružnej 

križovatky na Škultétyho a Dolnočermánskej ul..  Stanovisko mimo VMČ č. 4 

predložiť aj Komisii dopravy.  

- Požiadavka pre MsS – zabezpečiť opravu prepadnutej cesty na Jedlíkovej č. 13. 

K bodu č.  8 - pripomienky a požiadavky : 

Pre MsP 

1. Zabezpečiť kontrolu dodržiavania prevádzkového času a dodržiavania nočného pokoja 

v prevádzkach MČ Klokočina. 

2. Zaradiť do kontrolnej činnosti kontroly zamerané na prítomnosť školopovinných detí 

v obchodných centrách počas školského vyučovania.  

Pre odbor IV a R 

1. VMČ požaduje od odboru IVaR určiť MK v časti Šúdol, ktoré sú majetkoprávne 

usporiadané, na základe tohto určenia  aktualizovať PD a následne riešiť vybudovanie 

časti kanalizácie a súvislú opravu MK. 

2. VMČ požaduje preveriť situáciu na Petzvalovej ul. 58 (poškodené parkovisko) 

a navrhnúť riešenie.  

Pre ref. dopravy a CH 

1. Posúdiť možnosť vybudovania okružnej križovatky na križovatke ul. 

Dolnočermánska a  Škultétyho. Stanovisko zaslať aj Komisii dopravy MZ.  

2. Zabezpečiť úpravu zrkadla na križovatke Pražská, Žilinská pri žel. priecestí. 

     Pre MsS 

1. Zabezpečiť opravu MK Jedlíkova pri č. 13. 

     Pre odbor majetku 

1. VMČ požaduje oznámiť prečo sa na pozemku na Hviezdoslavovej ul., ktorý 

bol odpredaný COOP Jednote nerealizuje pôvodný projekt  (výstavba bytov, 

vybavenosť, kancelárske priestory), ktorý bol dohodnutý  s  Jednotou pri 

odkupovaní pozemku.  

 

     Po vyčerpaní všetkých bodov programu bolo zasadnutie VMČ ukončené.   

     Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa  10. 3.2014 o 15,30 hod. v priestoroch 

Mestského úradu v Nitre.   

 

 

 

 

 

      Ing. Rudolf Hlavačka,v.r.  

           predseda VMČ č. 4 

 

Zapísala: 

Havránková 

sekr. VMČ 

 


