
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

Predseda výboru: RNDr. Marta Rácová  

Sekretárky výboru: Helena Miháliková, Margita Havránková 

 

 

 

 

                    Z á p i s n i c a  č.  2/2015 

 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa  9. 2.  2015 na 

Mestskom úrade v Nitre  s týmto programom: 

 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia o zmenách a doplnkoch v územnom pláne na  Klokočine 

3. Správa MsP o bezpečnostnej situácii na území mestskej časti  

      4.   Príprava Klokočinského jarmoku  

      5.   Príprava akcie „Zabíjačka na Klokočine“ 

      6.   Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej  

      7.   Požiadavky a pripomienky VMČ a rôzne 

 

 

 

     Zasadnutie výboru mestskej časti otvorila  predsedníčka VMČ RNDr. Rácová.   Na 

zasadnutí sa zúčastnilo 13 členov VMČ, Ing. arch. Ligačová, Ing. arch. Kondrla,  zástupca 

MsP Mgr. Husár  a p. Halmeš za firmu Kurali, s.r.o., ktorý požiadal o účasť na zasadnutí 

VMČ -  priložená je prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi.  

 

K bodu 2/ 

Ing. arch. Ligačová a Ing. arch. Kondrla z útvaru hlavného architekta oboznámili prítomných 

s rozsahom Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Nitra, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 

176/2014 – MZ dňa 26.6.2014 a s umiestnením reklamných stavieb na území Klokočiny. 

Ďalšie pripomienky k územnému plánu, ktoré  má VMČ je možné predkladať na ÚHA, ktoré 

by už boli zapracované ako doplnky č. 6. 

 

 

K bodu 3/ 

Zástupca MsP Mgr. Husár informoval o bezpečnostnej situácii a činnosti MsP na Klokočine, 

prehľadom vykonaných kontrol a ich zameraním. Zodpovedal na otázky členov VMČ 

a predloží  písomnú správu, ktorá bude odoslaná členom VMČ. 

 

K bodu 4/ 

Klokočinský jarmok bude v  dňoch 28.,29. a 30.8.2015. Na prvé rokovanie s odborom kultúry 

ohľadne  podrobného programu sú delegovaní poslanci RNDr. Rácová, Mgr. Ajdariová a p. 

Hollý.  

 

K bodu 5/ 

Zabíjačka na Klokočine bude dňa 14.2.2015 v priestoroch Klokočinského jarmoku, auto bude 

objednané na 7,00 hod. na prevoz kotla, bude sa podávať kapustnica a varené víno. 



 

 

K bodu 6/ 

Za podnikateľa Kuraliho požiadal o prijatie p. Halmeš, ktorý tlmočil požiadavku, že v objekte 

na Jurkovičovej 25 /OC Sandokan/ chce firma prevádzkovať herňu s barom. VMČ na 

rokovaní dňa 12.1.2015 nesúhlasil s uzatvorením nájomnej zmluvy na herňu s barom  pre 

firmu Kurali, s.r.o. a trvá na tomto stanovisku.  

 

 

Došlá pošta: 

1. Ľubica Kubicová, Nitra, Podbeľova 10 žiada vybudovať verejné osvetlenie na ulici 

Podbeľova, jedná sa o 150 m. 

Na odbore správy majetku na MsÚ budú preverené bližšie informácie k vlastníctvu 

pozemkov.  

2. Ing. Margita Šumichrastová, Nitra, Novomeského 61 žiada o opravu piatich lavičiek 

osadených pred bytovým domom  Novomeského 61-65.  

VMČ odstupuje žiadosť na odbor komunálnych činností a životného prostredia MsÚ.  

3. Štefan Práznovský, Nitra, Sitnianska 1 žiada o povolenie užívania verejného priestranstva  

s kolotočmi  na Hviezdoslavovej ul. počas Klokočinského jarmoku 2015. Výber bude 

vykonaný až v mesiaci jún alebo júl  2015. 

4. Mestské služby Nitra – žiadajú špecifikovať rozsah prác dopravného značenia na 

Jurkovičovej ul. Rozsah prác sa týka vyznačenia parkovacích miest na Jurkovičovej ul. č. 

3,5,7,9,11,13,15 a 17. 

5. Žiadosť Heleny Šindlerovej, bytom Škultétyho 32 o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho 

miesta pre ZŤP na uvedenej ulici.  

6. Žiadosť Pavla Lehoťáka, bytom Škultétyho 14 o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho 

miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. 

VMČ nesúhlasí s vyhradením parkovacieho miesta pre p. Šindlerovú a p. Lehoťáka  dovtedy, 

pokiaľ nebudú vybudované nové parkovacie miesta a nebudú vytvorené reálne predpoklady 

na lepšie parkovanie v tejto mestskej časti.  /hlasovanie 9 za, 0 proti, 2 sa zdržal/. 

 

K bodu 7/ 

Požiadavky a pripomienky VMČ 

1. VMČ žiada vybudovať verejné osvetlenie na chodníku na Novomeského č. 6. 

2. VMČ žiada vysadiť stále zelené kríky a vytvoriť tak záchrannú sieť „výsadbou 

kríkov“ pri pohybe detí  /sánkovanie/ z kopca, pod prevádzkou Bowlingu /Bellova ul./ 

smerom na Čajkovského ul.  

3. Do výbehu pre psov na rohu Kmeťovej ul. a Bizetovej ul. bol nahádzaný znečistený  

sneh a štrk pracovným strojom pracovníkom Mestských služieb Nitra, VMČ žiada 

o odstránenie tohto znečistenia. 

4. VMČ žiada orezať slivku a kríky, ktoré zasahujú do chodníka smerom z Baničovej ul. 

na Novomeského ul. 

5. VMČ žiada vybudovať zábradlie na chodníku smerom z Baničovej ul. na 

Novomeského ul. 

6. VMČ žiada predložiť pasportizáciu detských ihrísk na Klokočine. 

7. VMČ žiada posúdiť referát dopravy a cestného hospodárstva či je vhodné a reálne  

vybudovanie okružnej križovatky na ulici Dolnočermánska a Škultétyho z dôvodu 

prehustenej premávky na týchto uliciach.  

 

 



 

Rôzne 

- Mgr. Ajdariová navrhla, aby bol obyvateľ p. Obertáš prizývaný na zasadnutia VMČ, 

ako občiansky aktivista a mohol byť prítomný bez nahlasovania na zasadnutí.   

            S návrhom  p. poslankyne VMČ nesúhlasí  /hlasovanie 5 za, 0 proti, 6 sa zdržal/. 

            V zmysle rokovacieho poriadku VMČ, čl. 4, bod 5  sa musí  občan nahlásiť na     

            zasadnutie písomne  3 dni vopred.  

 

 

 

- Na ďalšie zasadnutie si poslanci pripravia návrhy z volebných programov za mestskú 

časť, aby sa stanovili spoločné priority na jednotlivé roky volebného obdobia. 

 

 

 

Ďalšie zasadnutie VMČ bude dňa 9.3.2015 o 16,30 hod. na Mestskom úrade v Nitre. 

 

   

 

                                                                                                 
          RNDr. Marta Rácová,v.r. 

                                         predsedníčka VMČ č. 4 

                                               
 

 

      

 

                     

Zapísala: Helena Miháliková 

sekretárka VMČ 

 


