
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.  3/2014 

 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa  10.3. 2014 na 

Mestskom úrade v Nitre  s týmto programom: 

 

 

1.  Otvorenie 

2.  Informácia z rokovania MZ, MR a komisií 

3.  Informácia o stave komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe a harmonogram opráv MK  

4.  Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

5.  Požiadavky a pripomienky VMČ 

6.  Rôzne 

 

 

 

     Zasadnutie výboru mestskej časti otvoril  predseda VMČ p. Hlavačka.  Na zasadnutí sa 

zúčastnilo 13 členov VMČ, za Mestské služby Ing. Janček -   priložená je prezenčná listina 

s vlastnoručnými podpismi.  

 

K bodu 2/ 

Bola podaná informácia o konaných rokovaniach – informovali p. Rácová a p. Hollý. 

 

K bodu 3/ 

Informácia o stave komunikácií a  chodníkov po zimnej údržbe a harmonogram opráv MK - 

k tomuto bodu boli prizvané Mestské služby Nitra. Ing. Janček uviedol, že od 1.4.2014 bude 

rozhodnuté kto a ako bude vykonávať opravu chodníkov a komunikácií, zoznam výtlkov má 

riaditeľ. 

 

K bodu 4/ 

Boli doručené nasledovné odpovede na pripomienky: 

1. Mestský úrad Nitra, odbor majetku – skultúrnenie predaja na tržnici Jurkovičova ul. – 

budú odstránené všetky železné konštrukcie /lavice/ a budú nahradené predajnými 

zariadeniami – stolmi, ktoré sú majetkom mesta. Predajné zariadenia budú 

v spolupráci s Mestskými službami Nitra vymaľované a opravené. 

2. Mestský úrad Nitra, odbor majetku – pozemok odpredaný COOP Jednote na 

Hviezdoslavovej ul. p.č. 7261/202 , bol schválený uznesením MZ zo dňa 9.9.2010. 

V kúpnej zmluve ani v uznesení nie je dohodnutý odpredaj uvedeného pozemku za 

splnenia podmienky výstavby bytov, vybavenosti a kancelárskych priestorov. 

3. Mestský úrad Nitra, referát investičný – A/ VMČ požaduje určiť MK v časti Šúdol, 

ktoré sú majetkovoprávne usporiadané, na základe tohto určenia aktualizovať PD 

a následne riešiť vybudovanie časti kanalizácie a súvislú opravu MK.  Z dôvodu 

spresnenia vlastníckych vzťahov počas prebiehajúcej ROEP je nutná zmena – 

prepracovanie PD – vetva A, B, D, E, H a H1. Pre navrhovanú zmenu PD je potrebný 

súhlas VMČ. Následne referát investičný zabezpečí zapracovanie zmien v PD 



a zabezpečí vydanie vodoprávneho rozhodnutia. VMČ súhlasí s navrhovanou zmenou 

PD.  

B/ Preverenie situácie na Petzvalovej č. 58 /poškodené parkovisko/  - odbor 

konštatoval stav poškodenia parkoviska ako havarijný, odbor   predloží návrh 

rozpočtového opatrenia na opravu parkoviska Petzvalova 58 odboru ekonomiky 

a rozpočtu na zapracovanie do predkladaného materiálu na rozpočtové opatrenia. 

 

4. Mestský úrad Nitra, odbor komunálnych činností a ŽP – predložený návrh na jarné 

upratovanie na rok 2014, ktoré bude  pre Klokočinu III. 19.5.-23.5.2014 a pre 

Klokočinu I. a II. 16.6.-20.6.2014. Tento návrh bude doplnený na ďalšom zasadnutí 

VMČ.  

  

 

K bodu 5/ 

Požiadavky a pripomienky VMČ: 

1. VMČ žiada vypíliť  na Piešťanskej ulici 2 smreky/, ktoré sú zarastené v elektrike, robí 

to elektrické skraty, ktoré ohrozujú ľudí /info  u pána Findura, č.t. 0903182775/. 

2. VMČ žiada vyčistiť kanalizačnú vpusť na Čajkovského ul. pri prevádzke „Herňa“ 

/upresní  Mgr. Vereš/. 

3. VMČ žiada odbor školstva, aby informoval koľko detí z mestskej časti  Klokočina  nie 

je umiestnených v materských školách, či sieť materských škôlok na Klokočine  je 

dostatočná.  

4. VMČ žiada opätovne merať rýchlosť v obytnej zóne na Klokočine.  

 

K bodu 6/ 

Rôzne 

1. Na budúce zasadnutie VMČ bude prizvaná firma Dromoss, s.r.o. , aby informovali 

VMČ o sprevádzkovaní stavby BEACH CLUB, Park pod Borinou Nitra.  

2. Z dôvodu podania informácie – zjednosmernenia ulíc na Klokočine bude prizvaný na 

zasadnutie VMČ Ing. Pánsky. 

3. VMČ plánuje uskutočniť „Stavanie mája“ dňa 30.4.2014 od 17,00 hod. v priestoroch 

„klokočinského jarmoku“ na Mikovíniho ul. Poslanci Vereš a Hollý zabezpečia 

s odborom komunálnych činností a ŽP organizačne podujatie. 

 

     Záverom predseda VMČ poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie VMČ 

ukončil. 

 

     Najbližšie zasadnutie sa bude konať 14.4.2014 o 15,30 hod.  na Mestskom úrade v Nitre. 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Rudolf Hlavačka,v.r. 

                    predsedaVMČ č. 4 

         Nitra – Klokočina  

 

 Zapísala: Helena Miháliková 

 sekretárka VMČ 



 

 

 


