
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.  9/2014 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa  6. 10.  2014 

na Mestskom úrade v Nitre  s týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Správa o bezpečnostnej situácii a činnosti MsP na Klokočine 

3. Požiadavky občanov Partizánskej ul.  

      4.   Zhodnotenie údržby mestskej zelene na Klokočine  

      5.   Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

      6.   Požiadavky a pripomienky VMČ 

      7.   Rôzne 

 

     Zasadnutie výboru mestskej časti otvoril  predseda VMČ Ing. Hlavačka.   Na zasadnutí sa 

zúčastnilo 13 členov VMČ, zástupca MsP Mgr. Husár  a občania, ktorí požiadali o účasť na 

zasadnutí VMČ -  priložená je prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi.  

 

K bodu 2/ 

Zástupca MsP informoval o bezpečnostnej situácii a činnosti MsP na Klokočine, prehľadom 

vykonaných kontrol a ich zameraním. VMČ má pripomienku k spolupráci MsP a štátnej 

polícii, je potrebné aby spolupracovali a vykonávali spoločné kontroly na sídlisku Klokočina. 

 

K bodu 3/ 

Občania Partizánskej ul. požiadali o účasť na zasadnutí VMČ a predložili svoje požiadavky 

k výstavbe novostavby – Bytový dom – Partizánska ul. Nesúhlasia s výstavbou 

trojpodlažného domu medzi ich rodinnými domami, chcú zmenu územného plánu v tejto časti 

mesta, aby tu bola výstavba rodinných domov, ako doteraz,  pripravili petíciu a chcú ju 

odovzdať na mesto. Občania nechali na seba kontakt a požadujú v prípade, že sa bude 

rokovať v budúcnosti o takomto zámere, aby boli prizvaní na zasadnutie. VMČ podporuje 

občanov a nesúhlasí s výstavbou objektu bytového domu. Ing. arch. Císar pripravil písomné 

stanovisko k výstavbe bytového domu na Partizánskej ul. S týmto stanoviskom sa oboznámili 

členovia VMČ a  prítomní občania Partizánske ul., prítomní  súhlasia s týmto stanoviskom. 

List bude odoslaný na útvar hlavného architekta mesta Nitry. 

 

K bodu 4/  

Mestské služby Nitra písomne predložili zhodnotenie údržby mestskej zelene na Klokočine 

s čím sa oboznámili všetci prítomní. Mgr. Vereš poukázal na špinavé chodníky, nakoľko 

kosci pri kosení trávy kosia bez košov, pokosená tráva zostáva na chodníkoch a nezametá sa. 

Výsadbu stromov na Piešťanskej a Nitrianskej ul. treba realizovať z finančných prostriedkov, 

ktoré boli získané navyše.  

 

K bodu  5/ Došlá pošta 

1. MsÚ, ref. dopravy a cestného hospodárstva – zaslanie zoznamu rozkopávok. 

2. MsÚ, odbor kom. činností a život.prostredia – odpoveď na pripomienku – preloženie 

hracích prvkov na detskom ihrisku na Beethovenovej ul. 



3. MsÚ, kancelária prednostu – odpoveď na pripomienku – informačná tabuľa na ul. 

Šúdolská /oproti kaplnke/ je osadená. 

4. MsÚ, ref. dopravy a cestného hospodárstva – odpoveď na pripomienku – presun 

dopravnej značky – čiastočné státie na chodníku na miestnej komunikácii Škultétyho. 

5. MsÚ, ref. dopravy a cestného hospodárstva – odpoveď na pripomienku – zaslanie listu 

Okresnému riaditeľstvu policajného zboru Nitra ohľadne merania rýchlosti. 

6. MsÚ, odbor invest.výstavby a rozvoja – požiadavka občanov na opravu chodníka na 

Petzwalovej 6-34. Požiadavka bude zaradená do návrhu rozpočtu mesta. 

7. MsÚ, odbor invest.výstavby a rozvoja – požiadavka občanov – na dobudovanie 

bezbariérových prechodov na Golianovej ul. a realizácia parkovacích miest na 

Baničovej ul. /6 miest/. Požiadavka bude zaradená do návrh rozpočtu mesta.  

8. MsÚ, odbor invest.výstavby a rozvoja – výzva na predkladanie návrhov do rozpočtu 

mesta. Do rozpočtu budú doplnené predchádzajúce požiadavky občanov /bod 6,7/  

a nasledovné požiadavky – oprava komunikácie na Bizetovej ul. 14,16,18 / prepadá sa 

komunikácia pri kanále/  a oprava prepadnutého chodníka ul. Novomeského pod 

kotolňou. 

9. MsÚ, odbor majetku – predložili žiadosť MVDr. Juraja Michalíka a manželky 

o zriadenie vecného bremena na existujúce inžinierske siete – kanalizačná prípojka, 

ktorá vedie od pozemku v ich vlastníctve parc.č. 7449/3 k.ú. Nitra cez pozemok parc. 

č. 7261/209 k.ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra /predtým pozemok parc. č. 7261/201 

a pôvodne parc č. 7261/103/. Mesto je vlastníkom pozemku parc.č. 7261/209 – ostatné 

plochy o výmere 1349 m2 v k.ú. Nitra, mesto má na pozemok schválený zámer 

odpredaja.  VMČ nesúhlasí so zriadením vecného bremena a odporúča preložiť 

prípojku kanalizačnú a vody smerom do Hviezdoslavovej ulice. 

 

K bodu 6/ Pripomienky VMČ 

1. VMČ žiada, aby bol oslovený policajný zbor v Nitre z toho dôvodu, aby mestská 

polícia a štátna polícia spolupracovali a vykonávali spoločné kontroly na sídlisku 

Klokočina.  

2. VMČ žiada zvýšiť kontrolnú činnosť po kosení  trávy, nakoľko zostávajú od tejto 

trávy  špinavé chodníky, ktoré sa  nezametajú. 

3. VMČ žiada výsadbu stromov na Piešťanskej a Nitrianskej ul.  realizovať z finančných 

prostriedkov, ktoré boli získané navyše.   

4. VMČ žiada o vybudovanie prepojovacieho chodníka medzi obchodným centrom 

Family a parkom pod Borinou /opakovaná pripomienka Mgr. Vereša/. 

 

K bodu 7/ Rôzne 

Veľkoobjemové kontajnery budú doplnené o umiestnenie  na Alexyho 8 a na Šúdolskú ul.  

vedľa komunikácie  pri odbočke k pohostinstvu u Moravčíka. 

Posedenia so seniormi budú v termínoch 6.11.2014, 11.11.2014 a 12.11.2014. Zasadnutie 

VMČ bude dňa 11.11.2014 na ZŠ Beethovenova.  

 

Záverom predseda VMČ poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie VMČ ukončil. 

  

 

                 Ing. Rudolf Hlavačka,v.r. 

                    predsedaVMČ č. 4 

         Nitra – Klokočina  

Zapísala: Helena Miháliková 

sekretárka VMČ 



 

 


