
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.  3/2013 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa  11. 3. 2013 

na Mestskom úrade v Nitre s týmto programom: 

 

1.  Otvorenie 

2.   Informácie z rokovania MZ, MR a komisií MZ 

3.   Informácia o stave komunikácií a chodníkov po zimnej údrţbe a harmonogram    

      opráv MK 

4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

5. Rôzne 

6. Poţiadavky a pripomienky VMČ        

 

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

zasadnutí sa zúčastnilo 14 členov VMČ,  priloţená je prezenčná listina s vlastnoručnými 

podpismi.  

 

K bodu 2/ 

Informácie z rokovania MZ, MR a komisií MZ 

Informoval p. poslanec Hollý. P. Paliatka informoval o verejnom prerokovaní návrhu 

územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Nitry“ 

s odborným  výkladom spracovateľa, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.2.2013 vo veľkej zasadačke 

MsÚ Nitra. 

 

K bodu 3/ 

Informácia o stave komunikácií a chodníkov po zimnej údrţbe a harmonogram  opráv MK 

P. Košičár z Mestských sluţieb Nitra predloţil harmonogram strojného čistenia chodníkov 

a komunikácií po zimnej údrţbe v r. 2013.  

K tomuto bodu boli vznesené nasledovné pripomienky: 

- v harmonograme nie sú ulice vo vnútri sídliska, sú tam iba okrajové časti sídliska 

- je potrebné zaradiť do údrţby veľké tepny sídliska 

- Jurkovičova ul. 8,10,12 a 14 sa nezametá 

- Benkova 1-15 sa nečistí, nezametá 

- výtlky robiť kvalitne, aby  vydrţali nejakú dobu 

 

K bodu 4/ 

Došlá pošta 

1. MsÚ, odbor majetku – odpoveď na pripomienku – zaslanie odborného stanoviska 

k poţiadavkám občanov na podiel z majetku kotolní a z výnosov z tohto majetku – 

kotolní, z ktorých sú zásobované jednotlivé bytové domy. 

2. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – odpoveď na pripomienku -  

preverenie moţnosti zvýšenia počtu parkovacích miest na ul. Bizetova 

a Beethovenova, úpravou systému parkovania. 

3. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – odpoveď na pripomienku – 

preverenie vyuţívania vyhradeného parkovacieho miesta pre právnickú osobu p. 

Novotného.  



4. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva – predloţená ţiadosť Margity 

Fazekašovej, Nitra, Petzwalova 28 o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta pre 

ZŤP na uvedenej ulici. VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta na 1 rok. 

5. Melánia Švarná, Nitra, Beethovenova 18 ţiada riešiť problémové parkovanie pri 

bytovom dome Beethovenova 14-18. Parkovanie sa bude riešiť pri komplexnom 

posúdení dopravnej situácie na Klokočine, ţiadosť bude odstúpená na posúdenie  na 

príslušný odbor mesta či je poţiadavka opodstatnená, potrebná a reálna. 

6. MsÚ, odbor majetku – popri Hviezdoslavovej triede v blízkosti podchodu  na rázcestí 

ulice Dolnočermánskej  sa nachádza predajný stánok o výmere 7,7 m2 s pôvodným 

sortimentom PNS /p. Starovičová/. Stánok bol odpredaný, novým vlastníkom  stánku 

sa stala spoločnosť PROSACH, s.r.o., poţiadali o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

prenájom pozemku pod stánkom. Stánok bude slúţiť na predaj produktov z ovčieho 

mlieka a výrobkov vlastnej produkcie.  

VMČ súhlasí s prenájmom pozemku pod jestvujúcim stánkom aj so zmenou 

sortimentu v zmysle predloţených ţiadostí. 

7. Pavol Obertáš, zástupca bytového domu Čajkovského 13-19 predloţil dňa 18.2.2013 

ţiadosť o prešetrenie pripomienky VMČ č. 4 zo zasadnutia 6.8.2012. VMČ odstupuje 

tento email s poţiadavkami riaditeľovi  Mestských sluţieb  Nitra. Do rozpočtu na rok 

2013 bola zahrnutá súvislá oprava Čajkovského ul. s parkoviskom po odbočku 

Bellova ul.  

       8.  MsÚ, odbor komunálnych činností a ţivotného prostredia – predkladá návrh 

            harmonogramu jarného upratovania na Klokočine. VMČ zváţi poţiadavky občanov 

            a vyjadrí sa na ďalšom zasadnutí VMČ. 

K bodu 5/ Rôzne 

P. Hollý informoval o pripravovanom Kločinskom jarmoku v roku 2013 o kultúrnom 

programe, programe pre deti, príprave fazuľovice a gulášu. 

 

K bodu 6/  Poţiadavky a pripomienky VMČ       

1. VMČ navrhuje vedeniu mesta riešiť komplexne dopravnú situáciu na Klokočine 

prostredníctvom odbornej špecializovanej firmy, ktorá sa zaoberá problematikou 

dopravy /napr. Výskumný ústav dopravný, a.s. Ţilina/. 

2. Na parkovisku Jurkovičova 8,10,12,14 sú vyjazdené jamy do hĺbky asi 10 cm /cca  54 

metrov/.  VMČ ţiada Mestské sluţby Nitra,  aby sa v blízkej budúcnosti našli finančné 

prostriedky na opravu uvedeného parkoviska.  

3. Na novo  zhotovenom  stojisku na komunálny odpad na Mikovíniho 10,12 a 14 stojí 

voda, ţiadame upraviť stojisko liatym asfaltom, aby bol prístup k nádobám. 

4. VMČ opakovane ţiada Mestské sluţby Nitra vybudovať schody so zábradlím pre 

prechod obyvateľov z ulice Antona Točíka na ul. Na Hôrke /sú tam provizórne 

schody/. 

5. VMČ ţiada opraviť detské ihrisko a doplniť hracie prvky na DI na ul. Bizetova 9-11 

/poţiadavka p. Hrozenskej/. 

  

Ďalšie zasadnutie VMČ sa bude konať  8.4. 2013 na Mestskom úrade v Nitre.   

 

   

                                                                                   Ing. Rudolf Hlavačka,v.r.  

                             predseda výboru mestskej 

                  časti č. 4 Nitra-Klokočina 

Zapísala: Helena Miháliková 

               sekretárka VMČ 



 


