
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.  11/2013 

 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa  11.11. 2013 

na ZŠ Beethovenova  s týmto programom: 

 

1.  Otvorenie 

2.  Informácia o príprave zimnej údržby  

3. Príprava Vianočných akcií na Klokočine 

4. Prerokovanie došlej pošty 

5. Požiadavky a pripomienky VMČ 

6. Rôzne 

 

 

     Zasadnutie výboru mestskej časti otvoril  podpredseda VMČ František Hollý.  Na 

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

podpismi.  

 

K bodu 2/ 

Bol predložený materiál „Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií 2013/2014“ 

z rokovania Mestského zastupiteľstva v Nitre. 

 

K bodu 3/ 

Vianoce na Klokočine budú 14.12.2013 na tržnici na Jurkovičovej ul. VMČ  pripraví 

pohostenie: vianočnú kapustnicu, punč, čaj, medovníčky, pre najmenších balíčky. Kultúrny 

program  zabezpečí  Mestský úrad Nitra.  

 

K bodu 4/ 

1. MsÚ, odbor investičnej výstavby – odpoveď na pripomienku – prepojovací chodník 

medzi PC Family a parkom pod Borinou a schody od ul. A. Točíka na ul. Na Hôrke sa 

nenachádzajú v schválenom tohtoročnom rozpočte, investičné akcie boli zahrnuté do 

návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2014. 

2. MsÚ, odbor služieb úradu – odpoveď na pripomienku – preskúmanie možnosti zmeny 

doručovacej pošty na uliciach Partizánska, Žilinská, Popradská, Nitrianska a Pezinská. 

Mesto sa obráti s touto požiadavkou na dodávateľa poštových služieb – Slovenskú 

poštu, a.s. 

3. MsÚ, útvar hlavného architekta – odpoveď na pripomienku – dobudovanie Parku pod 

Borinou, odporúčajú zvážiť aktualizáciu štúdie a obstaranie PD s vyčíslením 

finančných nákladov potrebných na dobudovanie parku v zmysle požiadavky VMČ. 

4. Službyt Nitra, s.r.o.  – odpoveď na pripomienku – objekt na Nedbalovej č. 17- 

podrobnejšie informácie by bolo možné získať na investičnom oddelení Mestského 

úradu v Nitre. 

5. MsÚ, odbor kom. činností a život. prostredia – odpoveď na pripomienku – zber skla 

a PET fliaš na Šúdolskej ul. V celej lokalite Šúdol je vrecový zber separátov /sklo, 

papier, PET/ so zberom štvrtý  piatok v mesiaci. 



6. MsÚ, prednosta úradu – odpoveď na pripomienku – stanovisko odboru školstva, 

mládeže a športu MsÚ k možnosti rozšírenia kapacity MŠ /Alexyho, Čajkovského, 

Beethovenova/, vytvorenia MŠ ako súčastí ZŠ a uvoľnenia miestnosti na ZŠ Na Hôrke 

pre potreby školy od VMČ Diely. 

7. Službyt Nitra, s.r.o. – zaslaný list na  vedomie, ktorý bol   adresovaný Vladimírovi 

Ševčíkovi a Veronike Ševčíkovej, ktorí žiadali o prepočítanie nájomného za prenájom 

nebytových priestorov v objekte Jurkovičova ul. 25 Nitra. 

8. Splnomocnený zástupca vlastníkov bytov p. Jaroslav Korytár predložil žiadosť 

o vybudovanie oporného múrika pri obytnom dome Beethovenova 10-12, nakoľko 

zateká pod základy obytného domu. Podkladom je statická správa, ktorú si dali 

vypracovať. VMČ žiada predložiť na zasadnutie VMČ vypracovanú statickú správu.  

 

K bodu 5/ 

1. VMČ žiada referát dopravy MsÚ Nitra  pred bytovým domom Bellova 8 žltou farbou 

vyznačiť zákaz parkovania jedno miesto na parkovanie   od chodníka k bytovému 

domu, aby bolo možné naložiť chorého človeka do sanitky. 

2.  VMČ žiada osadiť zábradlie na chodníku  od Hviezdoslavovej ul. k Bizetovej ul. – 

chodník zo zámkovej dlažby a osadiť zábradlie na  Baničovej ul. k Senior centru. 

3. VMČ žiada osadiť zábranu v zeleni vedľa chodníka za garážami od Hviezdoslavovej 

ul. smerom k Čajkovského ul., nakoľko tadiaľto jazdia autá. VMČ navrhuje odstrániť 

veľký „betón“ vedľa prevádzky „Herne“ a premiestniť ho a dať ako zábranu do tejto 

zelene vedľa chodníka za garážami. 

4. VMČ žiada vykonať lokálne opravy chodníkov na Bizetovej 4.  

5.  VMČ žiada preveriť prečo nie je pokosená tráva na Čajkovského 16. 

6. VMČ žiada Mestskú políciu v Nitre, aby ráno pri venčení psov kontrolovali 

obyvateľov, či upratujú  exkrementy po svojich psoch. 

7. VMČ žiada Mestské služby Nitra, aby vyzvali nájomcu „Podchodu“ na 

Hviezdoslavovej ul., aby si prenajatý objekt opravili z vonkajšej strany a upratali 

okolie prislúchajúce k objektu. 

8. VMČ žiada mesto, aby vyzvali  COOP Jednotu Nitra, SD,  aby chátrajúce  budovy, 

ktoré sú ich vlastníctvom na Hviezdoslavovej ul.  /oproti Čajke/, odstránili. Tieto 

budovy sú  z azbestu a sú v dezolátnom stave. 

 

K bodu 6/ 

Podpredseda p. Paliatka informoval o porade  predsedov VMČ, ktorá sa konala na Mestskom 

úrade v Nitre.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                            František Hollý,v.r. 

                             podpredseda výboru mestskej 

                      časti č. 4 Nitra-Klokočina 

Zapísala: Helena Miháliková 

               sekretárka VMČ 

 

 

 


