
 

Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

Predseda VMČ:                                                                          Sekretárky VMČ: 

RNDr. Marta Rácová                                                                 H.Miháliková, M.Havránková 

 

Z á p i s n i c a    č.  1/2015 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 12.1.2015 

v priestoroch  MsÚ Nitra. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh plánu práce VMČ č. 4 a termínov zasadnutí na I. polrok 2015 

3. Návrh členov VMČ č. 4 z radov občanov  

4. Príprava akcie „Zabíjačka na Klokočine“  

5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

6. Rôzne 

7. Požiadavky a pripomienky VMČ 

 

Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnilo 7 poslancov za mestskú časť Klokočina,  sekretárky VMČ. 

(prezenčná listina priložená).   

 

K bodu č. 1 

Zasadanie otvorila a viedla predsedníčka VMČ č. 4 RNDr. M. Rácová. Privítala prítomných 

a oboznámila ich s programom rokovania. 

Na ustanovujúcom zasadnutí VMČ, ktoré sa konalo dňa 12.12.2014 za účasti všetkých 

poslancov zvolených za MČ Klokočina bola za predsedníčku VMČ zvolená RNDr. Marta 

Rácová a za podpredsedov Ing. Miloš Dovičovič a p. František Hollý.   

K bodu č. 2 

RNDr. M. Rácová predložila spracovaný návrh Plánu práce VMČ č. 4 na I. polrok 2015. 

Návrh na doplnenie programu o body – mesiac február- Príprava akcie „Zabíjačka na 

Klokočine“, v mesiaci marec – Príprava akcie „Stavanie mája na Klokočine“. Návrh môže 

byť podľa potreby riešenia aktuálnych problémov priebežne dopĺňaný. Navrhnuté boli aj 

termíny zasadnutí VMČ v jednotlivých mesiacoch s tým, že zasadnutia sa budú konať vždy 

v druhý pracovný pondelok v mesiaci a to: 9.2, 9.3., 13.4., 11.5. a 8.6.2015. Zasadnutia sa 

budú konať o 16,30 hodine. Miesto zasadnutia bude určené na predchádzajúcom zasadnutí.   

Prítomní poslanci hlasovaním rozhodli o prijatí doplneného plánu práce a termínov zasadnutí 

VMČ (hlasovanie 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal). 

K bodu č. 3  

Prítomní poslanci sa dohodli na počte členov VMČ  z radov občanov v počte 9 a boli 

navrhnutí títo občania: 

Marián Volek, Juraj Císar, Naďa Šimová, Ľuboš Svitač, Marián Macko,  Jozef Čurley, 

Stanislav Vereš, Monika Mankovecká, Pavol Obertáš (náhradník Miloš Murančík).  Za návrh 

hlasovalo 7 prítomných,  0 proti, 0 sa zdržal).  

Návrhy budú spracované v štruktúre: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, 

zamestnanie a zdôvodnenie návrhu. Návrhy je potrebné spracovať ihneď a doručiť ich RNDr. 

Rácovej.  
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K bodu č. 4  

Termín akcie „Zabíjačka na Klokočine“ 14.2.2014 o 10,00 hod. v priestoroch konania 

Klokočinského jarmoku.  

Organizačno-technické zabezpečenie akcie: 

- začiatok akcie pre členov VMČ o 8,00 hod.  

- prasa, výrobky a občerstvenie zabezpečia podnikatelia pp. Rist a Knézl – rokovaním 

s nimi boli poverení RNDr. Rácová a p. Hollý, 

- propagačné plagáty a uverejnenie oznamu v týždenníku ECHO – p. Hollý, 

- kultúrny program zabezpečia p. Hollý a Mgr. Tekeliová,  

- predbežne bolo dohodnuté občerstvenie (kapustnica a víno), ktoré zabezpečí VMČ 

a toto bude ponúkané za symbolický poplatok.  

K bodu č. 5 

- Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP  - 2 žiadosti, vyjadrenie 

k žiadostiam  bolo presunuté na februárové zasadnutie VMČ, kedy budú žiadosti 

doplnené o lekársky posudok opakovane prerokované, 

- Službyt Nitra, s.r.o. – žiadosť o stanovisko k nájomným zmluvám: 

1. zmena zmluvy o nájme Mgr. Scheibenreifová – predajný stánok pri 

Sandokanovi – zmena sortimentu – drogéria (pôvodný sortiment mäsové 

výrobky) – VMČ hlasovaním 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal so zmenou sortimentu 

súhlasí.  

2. zmena nájomcu a sortimentu – nový nájomca Alexandra Šimová, nový 

sortiment pekárenské a potravinárske výrobky - VMČ hlasovaním 7 za, 0 proti, 

0 sa zdržal so zmenami súhlasí.  

3. stanovisko k uzatvoreniu zmluvy o nájme – objekt Jurkovičova 25, (OC 

Sandokan) I. poschodie zmena nájomcu KURALI, s.r.o. Veľké Ludince, účel 

nájmu: herňa s barom. VMČ po diskusii k tomuto bodu hlasovaním 7 proti, , 0 

za, 0 sa zdržal nesúhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy pre uvádzaného 

nájomníka s požadovaným účelom nájmu.   

- Odbor majetku MsÚ – žiadosť o vyjadrenie k k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na 

prenájom časti pozemku o výmere 18 m2 pod predajným stánkom na Škultétyho ul. 

pre Ľubomíra a Petru Pastierových, obaja bytom Rýnska č. 1, Nitra (sortiment tovaru 

potravinárske výrobky). VMČ hlasovaním 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal s uzatvorením 

nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku pod predajným stánkom súhlasí.  

- VMČ zobral na vedomie odpovede na pripomienky VMČ z predchádzajúceho obdobia 

doručené odborom komunálnych činností a ŽP, útvarom hlavného architekta, ref. 

dopravy a cestného hospodárstva a Mestskými službami Nitra.  

K bodu č. 6 

- informácia o možnosti pripojiť sa k akcii „Fašiangová zabíjačka“, ktorá je plánovaná  

pred predajňou Mäsa a výrobkov na Hviezdoslavovej tr. – VMČ vzal ponuku na 

vedomie, vzhľadom k tomu že bude organizovať vlastnú akciu „Zabíjačka na 

Klokočine“ ponuku neprijíma.  

V bode rôzne boli členmi VMČ vznesené tieto požiadavky, ktoré budú odstúpené na 

riešenie: 

- požiadavka na vybudovanie zábradlia pri chodníku pri vchode na Párovský cintorín 

(od tr. Hviezdoslavova), 

- požiadavka na vybudovanie osvetlenia na Párovskom cintoríne – PD je spracovaná, 

realizácia osvetlenia by sa mala  uskutočniť v roku 2015, 
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- požiadavka na osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Dolnočermánska (priechod od 

Family centra k Lidlu, pri autobusovej zastávke pri Lidli), 

- oprava prepadnutej vozovky na Baničovej ul. na parkovisku  pri Správe zariadení 

sociálnych služieb, 

- oprava prepadnutej vozovky na Škultétyho ul. 30,  

- požiadavka na opravu schodiska medzi ul. Škultétyho a Petzvalova  (podvalové) – pre 

MsS, resp. žiadosť o vybudovanie nového schodiska aj so zábradlím (investičná akcia 

– pre odbor výstavby a rozvoja),  

- požiadavka na realizáciu vodorovného dopravného značenia – vyznačenie parkovacích 

miest na celom území Klokočiny. 

 

Na februárovom zasadnutí VMČ budú z volebných programov poslancov za MČ Klokočina 

stanovené spoločné priority na jednotlivé roky volebného obdobia.  

K bodu č.7 – Požiadavky a pripomienky VMČ 

pre MsS Nitra  

1. VMČ žiada vykonať opravu schodiska na Škultétyho ul. (podvalové) 

2. VMČ žiada vybudovať zábradlie pri chodníku na Párovskom cintoríne (vchod od 

Hviezdoslavovej triedy) 

3. VMČ požaduje vykonať oprava prepadnutej vozovky na Baničovej ul. na parkovisku  

pri Správe zariadení sociálnych služieb 

4. VMČ požaduje vykonať oprava prepadnutej vozovky na Škultétyho ul. 30 

5. VMČ požaduje vykonať vyznačenie parkovacích miest vodorovným dopravným 

značením na celom území mestskej časti Klokočina 

 

      pre odbor výstavby a rozvoja 

1. Zabezpečiť vybudovanie  osvetlenia na Párovskom cintoríne 

2. Zabezpečiť vybudovanie schodiska aj so zábradlím (spojovacie schodisko medzi ul. 

Škultétyho a Petzvalova) 

3. Zabezpečiť vybudovanie osvetlenia priechodu pre chodcov na ul. Dolnočermánska 

(priechod od Family centra k Lidlu, pri autobusovej zastávke pri Lidli), 

 

 

    Februárové zasadnutie VMČ sa bude konať dňa 9.2.2015 o 16,30 hod. v priestoroch MsÚ  

    Nitra. Pozvánky na zasadnutie budú členom doručené.  

  

 

 

         RNDr. Marta Rácová,v.r. 

           predsedníčka VMČ č. 4 

 

 

Zapísala: 

Havránková 

sekr. VMČ č. 4 

havrankova@msunitra.sk 

 

mailto:havrankova@msunitra.sk

