
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.  1/2013 

 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa  14. 1. 2013  

s týmto programom: 

 

1.  Otvorenie 

      2.  Vyhodnotenie akcie „Vianoce na Klokočine“ 

      3.  Príprava akcie „Zabíjačka na Klokočine“ 

4.  Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

5.  Rôzne    

 

 

     Zasadnutie výboru mestskej časti otvoril  predseda VMČ Ing. Rudolf Hlavačka.  Na 

zasadnutí sa zúčastnilo 13 členov VMČ,  priložená je prezenčná listina s vlastnoručnými 

podpismi.  

 

K bodu 2/ 

Vyhodnotenie akcie „Vianoce na Klokočine“ 

Akciu vyhodnotil podpredseda VMČ p. Hollý a  poďakoval za aktívnu účasť  všetkým, ktorí 

sa zúčastnili tejto akcie.   

 

K bodu 3/ 

Príprava akcie „Zabíjačka na Klokočine“ 

Akcia sa bude konať 9.2.2013 v sobotu, poslanci Hollý, Ing. Refka  a Ing. Vereš organizačne 

zabezpečia  podujatie s odborom komunálnych činností a životného prostredia MsÚ Nitra. 

 

K bodu 4/ 

Došlá pošta 

1. Mestská polícia v Nitre – na základe pripomienky VMČ   vykonávať kontrolu 

dodržiavania dopravnej značky „Zákaz vjazdu“ do areálu ZŠ Beethovenova  zaradili 

túto  požiadavku do plánu kontrol. 

2. Ing. Jozef Králik  žiada poslancov riešiť problém s parkovaním súkromných 

motorových vozidiel na ul. Nedbalova,  navrhuje výstavbu nových parkovacích miest 

vedľa jestvujúcej reštaurácie. VMČ odstúpi požiadavku na posúdenie   referátu 

dopravy a cestného hospodárstva a  odboru majetku Mestského úradu v Nitre. 

3. MsÚ, odbor majetku – predložili žiadosť Mariána Voleka o odkúpenie časti pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 7261/102 o výmere cca 217 m2 v katastr. území Nitra 

evidovanej na liste vlastníctva č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra podľa priloženej 

situácie z projektovej dokumentácie. VMČ súhlasí s odpredajom časti pozemku parc. 

č. 7261/102 v zmysle požiadavky. /Hlasovanie:  za 13, proti 0, zdržal sa 0/. 

4. MsÚ, odbor majetku – žiada VMČ o vyjadrenie sa k prenájmu časti pozemku registra 

„C“ KN, p.č. 7261/201 – ostatné plochy o celkovej výmere 2274 m2, k.ú. Nitra, 

zapísaného na LV č. 3681 vo vlastníctve mesta Nitra /križovatka Hviezdoslavova 



trieda a Kmeťova ulica/ za účelom osadenia reklamného zariadenia    v tvare „V“ 

k propagácii prevádzky DILEMA bar & herňa, ktorá sa nachádza cca 300 m od 

križovatky ulíc Hviezdoslavova a Kmeťova pre žiadateľa   Mariána Voleka.  

VMČ súhlasí s prenájmom časti pozemku  na osadenie reklamného zariadenia 

v zmysle predloženej žiadosti. /Hlasovanie:  za 13, proti 0, zdržal sa 0/. 

5. Marián Volek predložil žiadosť o kladné stanovisko k odpredaju časti pozemku parc. 

č. 7261/102  k.ú. Nitra o výmere 217 m2 v Nitre na Kmeťovej ul. VMČ súhlasí 

s odpredajom časti pozemku parc. č. 7261/102.  /Hlasovanie:  za 13, proti 0, zdržal sa 

0/. 

 

K bodu 5/ 

Rôzne: 

Po organizačnom zabezpečení akcie „Zabíjačka na Klokočine“ budú spracované plagáty 

a zaslané členom VMČ, aby boli včas umiestnené na informačných tabuliach.   

 

 

Ďalšie zasadnutie VMČ sa bude konať 11. 2. 2013 na Mestskom úrade v Nitre.   

 

  

 

 

 

    

 

                                                                                   Ing. Rudolf Hlavačka,v.r.  

                             predseda výboru mestskej 

                  časti č. 4 Nitra-Klokočina 

Zapísala: Helena Miháliková 

               sekretárka VMČ 

 


