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. 7/2014
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa 18. 8. 2014
na Mestskom úrade v Nitre s týmto programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Požiadavky občanov
Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
Organizačné a technické zabezpečenia Klokočinského jarmoku
Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
Požiadavky a pripomienky VMČ
Rôzne

Zasadnutie výboru mestskej časti otvoril predseda VMČ Ing. Hlavačka. Na zasadnutí sa
zúčastnilo 11 členov VMČ a občania, ktorí požiadali o účasť na zasadnutí VMČ - priložená
je prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi.
K bodu 2/
Ing. Oľga Lojdová, zástupkyňa vlastníkov bytov a nebytových priestorov obytného domu
Čajkovského 8 – 18, Nitra predložila nasledovné požiadavky:
1.Vyčistiť mestskú kanalizáciu nachádzajúcu sa pred obytným domom na ceste, kanalizácia
patriaca k domu je prečistená na náklady domu, no v časti patriacej mestu sa nachádza veľa
nečistôt – napr. kusy asfaltu, nánosy z polí, rôzne trávy a suché – už uhnité časti rastlín
a stromov.
2. Vyčistiť vpuste, sú tak isto zanesené rôznymi nánosmi trávy a časťami rastlín a opatriť ich
záchytnými košmi – po rokoch sú odhnité, rozpadnuté a tým ani vpuste neplnia svoj účel tak
ako majú.
3. Opraviť aspoň čiastočne rozpadnutý chodník smerom od domu k zdravotnému zariadeniu
na Čajkovského 46.
4. Zabezpečiť obchôdzky zamestnancami mestskej polície okolo domu – obmedziť venčenie
psov, no hlavne zamedziť venčenie tými neporiadnymi majiteľmi, ktorí nechávajú
exkrementy po svojich maznáčikoch v tráve – robiť kontroly platenia daní za psov – kontrola
známok.
5. Dopravnou políciou zabezpečiť dodržiavanie rýchlosti na Čajkovského ul. smerom od
Čajky a k Čajke – obytná zóna, no rýchlosť niektorých prechádzajúcich áut tomu veru
nezodpovedá – robiť preventívne kontroly dodržiavania rýchlosti.
6. Vodorovným značením vyznačiť prechod pre chodcov od obytného domu Čajkovského 818, vchod č. 8 k obytnému domu Čajkovského 13-19, ku vchodu č. 13 /pri smetných
nádobách/, aj od vchodu č. 13 smerom k Čajke, tak ako to bolo pred opravou cestnej
komunikácie. Novým asfaltom sa prechod zakryl a už nie je vyznačený. Tieto požiadavky
budú odstúpené odborným útvarom MsÚ.
Ing. Junas a p. Korytár, zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov obytného domu
Beethovenova 10-12 – žiadajú ihrisko za obytným domom Beethovenova 10-12 premiestniť
v zmysle požiadavky obyvateľov za stánok „Ovocie-zelenina“ na Beethovenovej ul. VMČ
súhlasí s premiestnením ihriska na plochu za predajným stánkom na Beethovenove ul.

P. Volek Marián – predložil žiadosť o stanovisko k výstavbe polyfunkčného domu v Nitre na
Jurkovičovej 17 v súlade s územným plánom mesta a členom predložil dokumentáciu
k nahliadnutiu. Vybuduje sa tu 24 bytov + 6 garzoniek, 51 parkovacích miest, na prízemí
budú prevádzky pre obchod a služby, obytný dom bude výškovo ako obytné domy oproti.
VMČ súhlasí s výstavbou polyfunkčného domu v Nitre na Jurkovičovej 17.
K bodu 3/
Bola podaná informácia o konaných rokovaniach – informovali p. Hollý, p. Paliatka a RNDr.
Rácová.
K bodu 4/
Boli prerokované organizačné a technické zabezpečenia Klokočinského jarmoku, ktorý sa
koná 29.8.-31.8.2014. Na mieste konania jarmoku bude zraz členov VMČ 29.8.2014 o 15,00
hod. Plagáty k jarmoku budú členmi VMČ umiestnené do informačných tabúľ.
K bodu 5/
Odpovede na pripomienky
1. MsÚ, kancelária prednostu - Umiestnenie oznamovacej tabule na Šúdolskej ul. – bola
oslovená Nitrianska investičná spoločnosť o jej osadenie na ulicu Šúdolskú (oproti
kaplnke)
2. MsÚ, ref. cestného hospod. a miestnych komunikácií - Riešiť dopravnú situáciu na
Škultétyho ul. dopravnými značkami, resp. umiestnením zrkadla, vozidlá parkujú na
chodníkoch, výjazd na hl. cestu je nebezpečný a obmedzený.
Na základe tejto požiadavky bola vykonaná obhliadka na tvare miesta aj s dopravným
inžinierom z Krajského dopravného inšpektorátu v Nitre. Obhliadkou bolo zistené, že vozidlá
parkujú v rozpore s ustanoveniami zákona o cestnej premávke a to:
- vodič nesmie zastaviť a stáť v križovatke a 5m pred a za hranicou križovatky,
- vodiči nerešpektujú dopravné značenie, ktoré umožňuje čiastočné státie na chodníku
vľavo vzhľadom na výjazd od obytného domu.
Vzhľadom k uvedenému dopravný inžinier nedal súhlas na osadenie dopravného zariadenia –
zrkadla. Pri rešpektovaní pravidiel cestnej premávky vodičmi v tejto lokalite je výjazd od
obytného domu bezpečný.
V zmysle § 61, ods. 1 zákona o cestnej premávke sa dopravné značky a dopravné zariadenia
sa smú používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Taktiež v zmysle vykonávajúcej vyhlášky č.
9/2009 k cestnej premávke, §8, ods. 7 - Dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami sa
spravidla nevyznačuje zákaz alebo príkaz vyplývajúci zo všeobecných ustanovení pravidiel
cestnej premávky.
Doriešiť dopravnú situáciu na Popradskej ul. pri autobusovej zástavke MAD ( zníženie
rýchlosti, spomaľovací prah, priechod pre chodcov )
Dňa 11.06.21014 bol súhlas Krajského dopravného inšpektorátu v Nitre k spracovanému
návrhu riešenia dopravnej situácie na MK Popradská. O realizáciu bude požiadaný správca
miestnych komunikácii. V určení použitia DZ nie je osadenie spomaľovacieho prahu. S týmto
riešením sa neuvažovalo, nakoľko po tejto komunikácii je vedená aj trasa MAD. V zmysle
normy pre projektovanie MK sa neodporúča umiestňovať dopravné zariadenie – spomaľovací
prah na komunikáciách kde premávajú autobusy MAD.
Zriadenie priechodu pre chodcov na MK Kmeťova v blízkosti zástavky MAD Bizetova
Pre zriadenie priechodu pre chodcov v tejto lokalite je potrebné spracovať PD, nakoľko sa
jedná o nový priechod pre chodcov. Je potrebné spevniť cestnú zeleň, realizovať prípadne

chodník, ktorý sprístupní zástavku MAD. Taktiež vzhľadom na šírku komunikácie je vhodné
predeliť priechod pre chodcov stredovým ostrovčekom, pre zlepšenie bezpečnosti chodcov.
V neposlednom rade je potrebné priechod nasvietiť intenzívnym svetlom, čo je jedna
z podmienok pri zriaďovaní nových priechodov pre chodcov.
Odporúčajú zahrnúť do návrhu rozpočtu pre rok 2015 spracovanie PD pre zriadenie
priechodu. Bola vykonaná obhliadka uvedeného miesta. V mieste kde je cestná zeleň
spevnená nie je možné zrealizovať priechod, nakoľko by nevyhovoval bezpečnosti cestnej
premávky – bol by zrealizovaný hneď pred autobusovou zástavkou, čo je v rozpore
s príslušnými normami a bezpečnosťou cestnej premávky.
3. MsÚ, odbor komunálnych činností a životného prostredia - Vybudovanie verejného
osvetlenia v lokalite Čajkovského 21 – 25
Mestský úrad v Nitre, odbor komunálnych činností a životného prostredia - eviduje
požiadavku na vybudovanie verejného osvetlenia na Čajkovského 21 - 25 .Za účelom
zabezpečenia realizácie bude vykonané obhliadka lokality za
účasti zástupcu prevádzkovateľa verejného osvetlenia ELcomp Nitra.
Na základe vykonanej obhliadky podľa rozsahu prác a finančnej náročnosti bude navrhnutý
ďalší postup riešenia doplnenia verejného osvetlenia.
- Dňa 30.06.2014 bol listom vyzvaný obchodný reťazec BILLA, s.r.o. na opravu
schodov
vedúcich z parkoviska k prevádzke.
- údržba stĺpov VO na Klokočine.
Za účelom zistenia skutkového stavu stĺpov verejného osvetlenia a nasvietenosti sídliska
Klokočina zabezpečí odbor komunálnych činností a životného prostredia kontrolu zariadení
verejného osvetlenia s pracovníkmi ELcomp Nitra zo zameraním na realizovanie údržby
v zmysle zmluvy o prevádzkovaní verejného osvetlenia.
- Oprava poklopov na Dolnočermánskej, Golianovej a Nedbalovej ulici
Odbor komunálnych činností a životného prostredia vyzval Západoslovenskú vodárenskú
spoločnosť na opravu týchto poklopov.
4. MsÚ, odbor komunálnych činností a životného prostredia – vybudovanie verejného
osvetlenia vedľa prepojovacieho chodníka na Novomeského – Škultétyho. Na základe
obhliadky za účasti zástupcu prevádzkovateľa verejného osvetlenia Elcomp Nitra bude
podľa rozsahu prác a finančnej náročnosti navrhnutý postup riešenia doplnenia
verejného osvetlenia.
5. MsÚ, ref. cestného hospod. a miestnych komunikácií – určenie dopravného značenia –
MK Popradská – určuje použitie a umiestnenie trvalého dopravného značenia na
miestnej komunikácii Popradská podľa spracovaného projektu trvalého dopravného
značenia, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tohto určenia a za podmienok stanovených
Krajským dopravným inšpektorátom v Nitre.
Došlá pošta
1. Ing. Nemky Martin, prednosta Okresného úradu Nitra predložil žiadosť o súhlas na
vyhradenie parkovacieho miesta v mieste bydliska na Beethovenovej 8. VMČ súhlasí
s vyhradením parkovacieho miesta v zmysle žiadosti.
2. MsÚ, ref. dopravy a cestného hospodárstva- predložená žiadosť Edity Botkovej, Nitra,
Novomeského 75 o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na
uvedenej ulici. VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta v zmysle žiadosti.
3. MsÚ, ref. dopravy a cestného hospodárstva - predložená žiadosť Zuzany Aitnerovej,
Nitra, Bizetova 21 o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta pre fyzickú osobu
na uvedenej ulici. VMČ nesúhlasí s vyhradením parkovacieho miesta.

4. Email od Ivana Matúšku: Prečo sa neopravila celá ulica Šúdolská, ale iba časť ulice od
Hviezdoslavovej triedy po ul. Točíka. Žiada, aby sa opravila celá ulica a to čo najskôr.
Na týchto pozemkoch nie sú usporiadané vlastnícke vzťahy, ide sa tu budovať
kanalizácia a až následne potom sa môžu vykonať opravy ulice.
5. Email riaditeľky Zariadenia sociálnych služieb v Nitre na Považskej ul. 14 PhDr.
Moravčíkovej, PhD.:
- Žiadajú opraviť chodník pred zariadením na Považskej 14, ktorý je na viacerých
miestach silne poškodený, chodník tvorí závažnú bariéru pre pohyb obyvateľov,
ktorí sú odkázaní na pohyb na invalidných vozíkoch,
- Žiadajú opraviť nájazdy z cesty pred zariadením na príjazdové chodníky do bloku
A a B (samostatné obytné domy, prepojené v strede recepciou). Na príjazdové
chodníky z cesty prichádzajú sanitky pre ležiacich klientov, vyvážaných do
sanitiek s lôžkom. Z dôvodu chýbajúcich nájazdov nezvládajú vyjsť na chodníky
nižšie vozidlá, ktoré si na ňom poškodujú spodnú časť.
VMČ odstupuje email Nitrianskej investičnej spoločnosti k doriešeniu.
K bodu 6/
Pripomienky VMČ:
1.Vyčistiť mestskú kanalizáciu nachádzajúcu sa pred obytným domom Čajkovského 8-18 na
ceste, kanalizácia patriaca k domu je prečistená na náklady domu, no v časti patriacej mestu
sa nachádza veľa nečistôt – napr. kusy asfaltu, nánosy z polí, rôzne trávy a suché – už uhnité
časti rastlín a stromov.
2. Vyčistiť vpuste pri obytnom dome Čajkovského 8-18, sú tak isto zanesené rôznymi
nánosmi trávy a časťami rastlín a opatriť ich záchytnými košmi – po rokoch sú odhnité,
rozpadnuté a tým ani vpuste neplnia svoj účel tak ako majú.
3. Opraviť aspoň čiastočne rozpadnutý chodník smerom od domu k zdravotnému zariadeniu
na Čajkovského 46.
4. Zabezpečiť obchôdzky zamestnancami mestskej polície okolo domu Čajkovského 8-18 –
obmedziť venčenie psov, no hlavne zamedziť venčenie tými neporiadnymi majiteľmi, ktorí
nechávajú exkrementy po svojich maznáčikoch v tráve – robiť kontroly platenia daní za psov
– kontrola známok.
5. Dopravnou políciou zabezpečiť dodržiavanie rýchlosti na Kmeťovej ulici, Nitrianskej ulici
a Čajkovského ulici smerom od Čajky a k Čajke – obytná zóna, no rýchlosť niektorých
prechádzajúcich áut tomu veru nezodpovedá – robiť preventívne kontroly dodržiavania
rýchlosti.
6. Vodorovným značením vyznačiť prechod pre chodcov od obytného domu Čajkovského 818, vchod č. 8 k obytnému domu Čajkovského 13-19, ku vchodu č. 13 /pri smetných
nádobách/, aj od vchodu č. 13 smerom k Čajke, tak ako to bolo pred opravou cestnej
komunikácie. Novým asfaltom sa prechod zakryl a už nie je vyznačený.
7. Na Škultétyho ul. č. 5 žiadame premiestniť dopravnú značku „P“ parkovanie vozidiel
z ľavej strany na pravú stranu smerom k Nedbalovej ul.
8. Na Škultétyho ul. č. 5 žiadame urobiť nájazd na obrubníky z dôvodu parkovania vozidiel.
/info p. Petrášová/.
9. Žiadame opraviť chodník pred zariadením na Považskej 14, ktorý je na viacerých miestach
silne poškodený, chodník tvorí závažnú bariéru pre pohyb obyvateľov, ktorí sú odkázaní na
pohyb na invalidných vozíkoch a opraviť nájazdy z cesty pred zariadením na príjazdové
chodníky do bloku A a B (samostatné obytné domy, prepojené v strede recepciou). Na
príjazdové chodníky z cesty prichádzajú sanitky pre ležiacich klientov, vyvážaných do

sanitiek s lôžkom. Z dôvodu chýbajúcich nájazdov nezvládajú vyjsť na chodníky nižšie
vozidlá, ktoré si na ňom poškodujú spodnú časť.
10. Žiadame opraviť smerom z Petzwalovej ul. drevené schody, osadiť kovové zábradlie
a opraviť lavičky.
11. Na Indiánskom ihrisku je rozbitá lavička, žiadame ju odstrániť.
12. VMČ opakovane žiada Nitriansku investičnú spoločnosť o vybudovanie prepojovacieho
chodníka medzi obchodným centrom Family a parkom pod Borinou z pasáže a tiež
vybudovanie schodov od ulice A. Točíka na ul. Na Hôrke.
K bodu 7/
Mgr. Vereš informoval o vinobraní, ktoré VMČ plánuje robiť posledný septembrový víkend.

Záverom predseda VMČ poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie VMČ ukončil.

Ing. Rudolf Hlavačka
predsedaVMČ č. 4
Nitra – Klokočina
Zapísala: Helena Miháliková
sekretárka VMČ

