
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.  10/2012
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 8.10.2012
v priestoroch Gymnázia na Golianovej ul. v Nitre.
Program:

1. Otvorenie 
2. Informácia o stave bezpečnosti v mestskej časti Klokočina a činnosti Mestskej polície
3. Informácie z rokovania MZ, MR a komisií
4. Príprava stretnutí so seniormi
5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská  k nej, podnety občanov
6. Rôzne
7. Požiadavky a pripomienky VMČ

Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnilo  15 členov  VMČ,  2    sekretárky   VMČ, 1 občan (časť
rokovania), 3 zástupcovia MsP   (viď prezenčná listina)
Rokovanie: 
K bodu 1 – zasadanie VMČ otvoril a viedol  p. Ing. Rudolf Hlavačka, predseda VMČ č. 4. 
Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 
K bodu 2 – zástupca MsP Bc.Husár podrobne informoval o činnosti MsP v mestskej časti, 
uviedol počet a výsledok riešenia jednotlivých kontrolných zistení.   Kontroly   boli   
zamerané   hlavne   na   dodržiavanie   verejného   poriadku a čistoty, parkovanie motorových 
vozidiel, venčenie a držanie psov, dodržiavanie prevádzkových hodín v zariadeniach 
poskytujúcich občerstvenie a stravovanie, fajčenie na verejných priestranstvách, skládky 
odpadu, rušenie nočného kľudu, riešenie vrakov. VMČ sa zúčastnil aj náčelník MsP Mgr. 
Erik Duchoň a zástupca náčelníka  Mgr. Pavel Sabo.
Zástupcom MsP bolo vyslovené poďakovanie najmä za vykonávanie kontrolnej činnosti 
v areáli ZŠ Beethovenova ul. za spoluúčasť na zabezpečení bezpečnosti na Klokočinskom 
jarmoku. Bolo nahlásené parkovanie vrakov na Benkovej ul.č. 12, na Nedbalovej ul.  
kontrolnej činnosti v okolí objektu ZŠ na Beethovenovej ul. . Náčelník MsP odpovedal na 
otázky ohľadne postupu pri riešení dlhodobo parkovaných vozidiel,  ako aj situácii v areáli na 
Nedbalovej ul. .
K bodu 3 – informácia podaná, bez pripomienok.
K bodu 4 – príprava a organizácia stretnutí so seniormi (muži rok  nar. 1947, ženy rok nar. 
1949). Návrh termínov konania stretnutí 6.11.2012 – ZŠ Benkova, 8.11.2012 ZŠ 
Beethovenova, 112.1.2012 ZŠ Škultétyho, hod. 16,30.
Organizačné zabezpečenie: spracovanie, tlač a roznos pozvánok, zabezpečenie občerstvenia, 
nákup drobných darčekov, zabezpečenie kultúrneho programu – vystúpenie detí. Boli 
rozdelené úlohy jednotlivých členom a sekretárkam VMČ.
K bodu 5
O účasť na rokovaní  VMČ požiadal Ing. Daloš, ktorý vyslovil nesúhlas s pripravovanou 
zmenou organizácie dopravy, konkrétne zjednosmernenie ul. Novomeského  v časti 
Klokočina III. Nesúhlas s pripravovanou zmenou  zdôvodnil nesúhlasom časti obyvateľov tu 
bývajúcich. Návrh na riešenie situácie nepredložil. Zo strany VMČ bola vysvetlená 
chronológia pripravovanej zmeny, ako aj postup  VMČ pri   prerokovávaní   riešení.  Členovia
VMČ sa opakovane zúčastňovali tvaromiestnych obhliadok. Zvýšenie počtu parkovacích 
miest   zjednosmernením   ulíc  je  jedna  z  možných alternatív (ďalšie napr.  vybudovanie 
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parkovísk na úkor zelene, vybudovanie parkovacích domov), v súčasnej dobe najlacnejšie 
a najrýchlejšie riešenie. Toto riešenie VMČ č. 4 odporučil.
Odpovede na požiadavky a pripomienky VMČ:
odpovede MsS  

- prístupové chodníky pre vchodmi Čajkovského 13,15,17,19 nie sú v správe MsS,
     VMČ preverí vlastnícke vzťahy, 
- nákup nových lavičiek -  požiadavka bude odstúpená odboru KČ a ŽP,
- vyznačenie parkovacích miest – požiadavka bude odstúpená na ref.dopravy a CH,
- rekonštrukcia drevených schodov na Petzvalovej ulici, MsS budú vykonávať opravy 

postupne, podľa aktuálnej potreby,
- oprava DI Jedlíkova ul. – oprava detského ihriska bola zaradená do plánu opráv, bude 

vykonaná výmena prvkov, resp. ich nahradenie novými,
- požiadavka na vybudovanie bezbariérového chodníka pri Family centre – VMČ bude 

hľadať možnosti ďalšieho riešenia,
odpoveď OKaŽP 
– osadenie smetných malých smetných nádob na Čajkovského ul. – bude osadená jedna 
smetná nádoba, 
ref. dopravy a CH

– oznámenie o rozkopávkach – VMČ zobral informáciu na vedomie,
– vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta – Mgr. Jaroslava Ivaničová – VMČ 

vyhradenie neodporúča,
– Štefan Demény – vzhľadom k nesúladu údajov uvedených v žiadosti (trvalý pobyt) 

VMČ požaduje preveriť správnosť údajov a opakovane predložiť žiadosť na 
rokovanie, 

odbor majetku
– list 442/2012-OM zo dňa2.10.2012 – žiadosť o vyjadrenie k zámene – návrh na 

vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkov zámenou formou kúpy a predaja 
medzi Mestom Nitra a Rímskokatolíckou cirkvou.  – VMČ uvedenú formu 
odporúča (hlasovanie za 15, zdržal sa 0, proti 0),

– list č. 112146/OM zo dňa 4.10.2012 žiadosť o vyjadrenie k predĺženiu nájomnej 
zmluvy s L.Pavlom – VMČ predĺženie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú 
neodporúča (hlasovanie 0 za predĺženie zmluvy,15 proti, 0 sa zdržal),

– list č. 3878/15943/OM/2012 zo dňa 8.6.2012 – žiadosť o vyjadrenie k odkúpeniu časti 
pozemku (Michal Švelan) – VMČ hlasovaním (0 za predaj pozemku, 15 proti, 0 sa 
zdržal) neodporúča predaj pozemku,  nakoľko predmetná časť parcely je využívaná 
na kultúrno spoločenské podujatia zabezpečované VMČ. 

 prerokovanie požiadavky na zníženie nájomného (Vladimír Ševčík – nebytové
priestory na Jurkovičovej ul.Sandokan – VMČ opakovane prerokoval žiadosť 
o zníženie nájomného a odporúča Službytu s.r.o. Nitra zvážiť zníženie nájomné za 
nebytové priestory, ktoré nie sú využívané ako predajňa. Požiadavka bude 
odstúpená priamo Službytu s.r.o. Nitra.

K bodu 6- rôzne
- doplniť do návrhu investičných akcií pre rok 2013 akciu : Úprava chodníka na 

parkovanie na ul. Petzvalova  v úseku Golianova –  po vjazd do ZŠ sv. Marka
a Rozšírenie VO na Čajkovského ul. – detské ihrisko,trialová dráha

- prerokovanie možnosti prispieť deťom  MŠ Bazovského na mikulášske balíčky,
- vypílenie stromov (brezy) na Nitrianskej ul. – odborné posúdenie možnosti vypílenia 

stromov zabezpečuje útvar hlavného architekta,
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- vzhľadom k prebiehajúcemu   procesu   schvaľovanie   zmien  územného plánu mesta 
VMČ nebude iniciovať zvolanie stretnutia s občanmi Bizetovej ul.,

- vyčistenie areálu na Nedbalovej ul. – bol vykonaný vývoz komunálneho odpadu 
v množstve 11,7 t, areál je po 20,00 uzamknutý a pravidelne kontrolovaný MsP,

- Ing.arch.Gajdoš oboznámil s listom doručeným Doc.Ivanovičovou, v ktorom 
poukázala na nedostatočný servis pre účinkujúcu na Klokočinskom jarmoku.VMČ 
zobral list na vedomie.

- RNDr. Rácová – požiadala o preverenie podmienok zmluvy uzatvorenej na 
nebytového priestory MŠ Alexyho, riešiť možnosť vypovedania zmluvy, riešiť 
namontovanie pomerových meračov médií. VMČ odporučil hlavnému kontrolórovi 
mesta vykonať mimoriadnu kontrolu zameranú na dodržiavanie podmienok nájomnej 
zmluvy uzatvorenej s nájomcom na nebytové priestory MŠ Alexyho. 

Pripomienky a požiadavky VMČ:
Pre MsS  Nitra

1. VMČ požaduje zabezpečiť dobudovanie zábradlia na Bazovského 3 – Mikovíniho č. 
16 – pravostranne.

2. VMČ požaduje prizývať na preberanie prác vykonaných na základe požiadaviek VMČ 
poslancov za MČ Klokočina, resp. členov VMČ z radov občanov (kontakt poslanec 
František Hollý).

3. VMČ požaduje v dostatočnom predstihu pred zimným obdobím zabezpečiť všetky 
schodištia na území MČ Klokočina posypovým materiálom.     

Pre odbor komunálnych činností a životného prostredia
1. VMČ požaduje zabezpečiť opravu poškodeného stĺpa VO na Pražskej ulici. 
2. VMČ požaduje zabezpečiť nákup a osadenie lavičiek na Čajkovského ul. 

Pre hlavného kontrolóra
1.VMČ odporúča hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu dodržiavania podmienok 
nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v MŠ Alexyho. 
Pre ref. dopravy a CH

1. VMČ požaduje obnoviť vyznačenie parkovacích miest na Klokočine.
Pre odbor školstva, mládeže a športu

1. VMČ požaduje zabezpečiť na MŠ Alexyho namontovanie pomerových meračov na 
oddelené meranie spotreby médií medzi MŠ a nájomcom nebytových priestorov. 

    Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 12.11.2012 na ZŠ Škultétyho (po 
stretnutí so seniormi).     

         Ing. Rudolf Hlavačka, v.r.
                                                                                                predseda VMČ č. 4

Zapísala:
Havránková
sekr. VMČ


