
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

                                                    Z á p i s n i c a    č.  4/2019 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 11.03.2019 v Dome Matice 

slovenskej v Nitre 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:        3  

Neospravedlnení: 0 

Verejnosť:              podľa prezenčnej listiny   

 

 

Program: 

1.  Otvorenie 

2.  Voľba podpredsedov VMČ 4 

3.  Príprava Klokočinského jarmoku 

4.  Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

5.  Rôzne 

6.  Požiadavky a pripomienky VMČ    

 

 

K bodu č. 1: 

Predsedníčka VMČ 4 Klokočina v Nitre, Mgr. Petra Ajdariová, privítala prítomných členov a zo 

zasadnutia VMČ ospravedlnila neprítomných : Ing. Janka Buršáková, Ing. Miloš Dovičovič, Ing. Tomáš 

Jursa 

Predsedníčka VMČ 4 navrhla zmenu a doplnenie programu: doplniť ako bod 2 Voľba podpredsedov 

VMČ 4 a ako bod 3 hneď za týmto bodom zaradiť Prípravu Klokočinského jarmoku 2019. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 2: 

Predsedníčka VMČ 4 navrhla dvoch podpredsedov: Františka Hollého a Ing. Petra Bakaya.  

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 3: 

Prizvané referentky z odboru kultúry MsÚ v Nitre, Ľudmila Bratová a Mariana Krajmerová, predložili 

VMČ návrh na program Klokočinského jarmoku 2019 v termínoch 29. 08.2019 od 18,00 hod. – 31. 08. 

2019 (štvrtok, piatok a sobota). Z rozpočtu 9000 € je potrebné  zaplatiť ozvučenie, osvetlenie, 

moderovanie, Bezpečnostné služby, SBS a samotný program. Referentky predstavili jednotlivých 

interpretov. Bolo navrhnuté zriadenie pracovnej skupiny ku Klokočinskému jarmoku 2019 z poslancov 

a členov VMČ 4 z radov občanov. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

VMČ zobralo predstavený program Klokočinského jarmoku 2019 na vedomie a schválilo vytvoriť 

z poslancov a členov VMČ 4 pracovnú skupinu pre Klokočinský jarmok. 

 

Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční 13. 03. 2019 o 15,30 na MsÚ v Nitre na odbore kultúry. 

Úloha: František Hollý bude mailom informovať členov VMČ 4 o výstupoch prvého stretnutia. 

Pripomienka: RNDr. Marta Rácová navrhla doplniť do programu tradičné varenie. 

 

 



K bodu č. 4: 

Prítomní občania 

1. Odbor majetku MsÚ v Nitre žiada VMČ 4 o vyjadrenie k prehodnoteniu prenájmu záhrad na ul. 

Kmeťová. Žiadateľka o prehodnotenie prenájmu, p. Šišková, vystúpila na zasadnutí VMČ 4 osobne 

spolu s dcérami, p. Schlarmannovou a p. Ďurčovou. Predniesli svoju žiadosť z dôvodu dlhodobého 

užívania záhrady, ktorá je momentálne platným uznesením č. 208/2018-MZ zo dňa 21.06.2018 

majetkom mesta a je prenajímaná p. Gallovej. P. Šišková doložili doklady o úhradách zo ZsVS. 

Vystúpila p. Kóňová ako zástupkyňa nájomcov predmetných záhrad, rovnako ako p. Gallová 

a VMČ informovali o priebehu a zmenách v majetkovo-právnych vzťahoch. 

Uznesenie: VMČ 4 berie na vedomie predložený občiansko-právny spor, no nemôže v danom prípade 

rozhodnúť. VMČ 4 žiada odbor majetku MsÚ v Nitre v súčinnosti s právnym oddelením MsÚ v Nitre, 

ak je to v ich kompetencii, prešetriť nájomnú zmluvu mesta Nitra s p. Gallovou a jej platnosť a riešiť 

spor v súčinnosti s p. Šiškovou a nájomníkmi záhrad, konkr. p. Gallovou. VMČ 4 žiada odbor 

majetku, právne oddelenie MsÚ Nitra a ostatných zúčastnených, aby dali VMČ 4 na vedomie 

výsledok. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

2. ÚHA MsÚ v Nitre žiada VMČ 4 o vyjadrenie k predloženému investičnému zámeru „Nadstavba 

a zmena účelu využitia objektu na bytový dom“, Benkova 4. Vystúpil p. Valovič za spoločnosť 

DOMO, s.r.o., ktorá je majiteľom objektu a predstavil zámer investora. VMČ 4 na zasadnutí 

11.02.2019 prerokovalo zámer investora, ktorý predstavil p. Šantavý, v tom istom objekte, 

s odporúčaním vyriešiť parkovanie. 

Uznesenie: VMČ 4 žiada ÚHA MsÚ Nitra v súčinnosti s odborom majetku MsÚ Nitra do najbližšieho 

zasadnutia VMČ 4 doložiť stanovisko k majetkovo-právnemu stavu objektovna Benkovej 4 

a pozemkov a vrátiť materiál na prerokovanie VMČ 4. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

3. P. Brtková a p. Ďurčová predstavili VMČ 4 zámer zlepšiť občiansku vybavenosť na sídlisku 

Klokočina v Parku pod Borinou vybudovaním kaviarne pre matky a deti. Išlo by o stavbu bez 

základov. Problémom je chýbajúca verejná elektrická prípojka. V danej lokalite je prioritný zámer 

vybudovať krytú plaváreň. 

Uznesenie: VMČ 4 odporúča žiadateľkám získať stanovisko z ÚHA MsÚ v Nitre, či je ich zámer 

v súlade s územným plánom mesta. VMČ 4 ďalej žiada ÚHA zistiť možnosti realizácie výstavby 

kaviarne pre deti v danej lokalite Park pod Borinou. V prípade možnosti realizácie výstavby kaviarne 

v danej lokalite a zvýšeného záujmu, žiada VMČ 4 prednostu MsÚ v Nitre vypísať verejnú obchodnú 

súťaž na využitie priestoru v Parku pod Borinou. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

4. Prerokovanie materiálu, ktorý predložil p. Bádovský VMČ 4, za jeho osobnej účasti a predstavenia 

materiálu. Predmetom je vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov na Šúdolskej ulici a celkovo 

v katastri mesta Nitra. P. Bádovský upozornil na zmenu katastrálneho zákona od 1.10.2018, ktorá 

umožňuje mestu vysporiadať svoje majetkovo-právne vzťahy a vyriešilo aj práva tretích osôb na 

dotknutých parcelách. P. Bádovský predložil návrh zjednotenia portálu GIS na základe pasportizácie 

a urobiť generel. 

Uznesenie: VMČ 4 žiada ÚHA MsÚ v Nitre v súčinnosti s odborom majetku MsÚ v Nitre zosúladiť 

územný plán mesta a register parciel a vysporiadať majetkovo-právne vzťahy. VMČ 4 žiada 

o odstránenie chýb a žiada odbor majetku o otvorenie rokovaní so Slovenským pozemkovým fondom 

a katastrom. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

5. Na zasadnutí VMČ 4 osobne vystúpil p. Formel, ktorý žiada rozšíriť  dva pruhy na Novomeského 

2. Cieľom jeho návrhu je dvojprúdová komunikácia s možnosťou čiastočného parkovania na 



chodníku. Navrhuje rozšírenie komunikácie na úkor zelene, vyriešiť to osadením napr. zámkovej 

dlažby, a zároveň možnosť časovo obmedziť parkovanie na chodníku. 

Uznesenie: VMČ 4 podnet eviduje a žiada referát dopravného urbanizmu a inžinieringu MsÚ v Nitre 

o stanovisko, ako riešiť rozšírenie komunikácie na dvojprúdovú komunikáciu od Novomeského 2 po 

križovatku na Baničovej s možnosťou čiastočného parkovania na chodníku. VMČ 4 žiada referát 

dopravného urbanizmu a inžinieringu MsÚ v Nitre v spolupráci s odborom investičnej výstavby 

o orientačné nacenenie investičnej akcie a o realizáciu plnohodnotnej dvojprúdovej komunikácie. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

6. Ďalej p. Formel žiada o dopravné značenie na cyklochodníku Klokočina Hviezdoslavova. 

Uznesenie: VMČ 4 žiada referát dopravného urbanizmu a inžinieringu MsÚ v Nitre o vyznačenie 

cyklotrasy na Klokočine Hviezdoslavova. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

7. P. Formel žiada o osvetlenie Hviezdoslavovej do 24,00 hod. kvôli prevencii nehôd. 

Uznesenie: VMČ 4 žiada referát dopravného urbanizmu a inžinieringu MsÚ v Nitre o vyjadrenie 

k možnosti ponechania spustenej svetelnej signalizácie do 24,00 hod/polnoci na križovatke na 

Hviezdoslavovej I., II. a III. a na križovatke Hviezdoslavova – Dolnočermánska – Mikovíniho. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

8. Pán Šimončič vystúpil na VMČ 4 ohľadom súčinnosti mestskej polície na Klokočine. Poukázal na 

autá jazdiace po chodníkoch na Novomeského ul. a potrebu zvýšenej kontroly zo strany mestskej 

polície. 

Uznesenie: VMČ 4 žiada prizvať veliteľa mestskej polície, okrsok Klokočina, na najbližšie zasadnutie 

VMČ 4 na 08.04.2019 o 16,00. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 4:  

Došlá pošta 

1. Manželia Bytelovci písomne požiadali VMČ 4 o riešenie havarijného stavu chodníka na Pražskej 

ulici. 

Uznesenie: VMČ 4 žiada odbor majetku MsÚ v Nitre spolu s odborom investičnej výstavby MsÚ 

v Nitre o vyjadrenie sa k možnosti rozšírenia chodníka na Pražskej ulici a o opätovné otvorenie 

rokovania so ŽSR za účelom  dohody k majetkovo-právnym vzťahom. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

2. Hlavná kontrolórka mesta Nitra posiela VMČ 4 na prerokovanie Petíciu za zastavenie výstavby 

cyklotrasy – projekt Klokočina – Borina – autobusová stanica Nitra. Občania v petícii žiadajú 

okamžité ukončenie stavby, čo nie je možné kvôli začatým stavebným prácam. 

VMČ 4 berie petíciu občanov na vedomie 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

3. VMČ 4 obdržalo odpoveď na podnet VMČO od náčelníka Mestskej polície v Nitre, Mgr. Erika 

Duchoňa, o odstránení Škody Felície bez evidenčného čísla z Jurkovičovej ulice. Auto bolo 

odstránené. 

VMČ 4 berie odpoveď na vedomie 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

4. VMČ 4 obdržalo informácia z odboru komunálnych činností a životného prostredia MsÚ v Nitre 

o reklamácii spätnej povrchovej úprave prístupovej komunikácie k cintorínu, chodníka, zelene ako 

aj obnovu vodorovného dopravného značenia na ulici Hviezdoslavova v Nitre, ktorú zabezpečovala 

spoločnosť Inpek Holding, a.s. 



VMČ 4 berie reklamáciu na vedomie 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

5. VMČ dostalo opätovne žiadosť o vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta, žiadateľ Peter 

Karas. 

Uznesenie: VMČ 4 opätovne vracia referátu dopravného urbanizmu a inžinieringu MsÚ v Nitre 

žiadosť a žiada o doloženie náležitostí k žiadosti (evidenčné číslo motorového vozidla) 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

6. VMČ 4 obdržalo odpoveď na žiadosť o vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta, žiadateľ 

Pavol Zentko. 

VMČ 4 berie žiadosť na vedomie a súhlasí. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

7. Odpoveď na pripomienky VMČ 4 k stavebnému povoleniu na investičnú akciu „Park pod Borinou“ 

z odboru investičnej výstavby MsÚ v Nitre. V dotknutom území sú komplikované majetkové 

pomery, kvôli ktorým bola až vo februári 2019 podaná žiadosť o stavebné povolenie. Pre samotnú 

realizáciu bude treba vyčleniť z rozpočtu mesta finančné krytie. 

VMČ 4 berie odpoveď na vedomie. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

8. VMČ 4 dostalo písomný podnet p. Adamíka zo stretnutia s primátorom v Klientskom centre MsÚ 

v Nitre: žiada umiestniť lavičky na sedenie popri chodníku na Hviezdoslavovej ulici (medzi 

zastávkami Mikovíniho – Čajkovského - Bizetova). 

Uznesenie: VMČ 4 žiada OKČ a ŽP MsÚ Nitra o tvaromiestnu obhliadku miesta za účasti členov 

VMČ 4 za účelom osadenia lavičiek. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

9. VMČ 4 dostalo písomnú odpoveď z odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre ohľadom 

dotácie na obnovenie šatní v MŠ Beethovenova. Momentálne je vypracovaná PD na prestavby 

a interiérovú rekonštrukciu (nová výdajňa a práčovňa) na MŠ Beethovenova, ktorá je prioritná. 

Obnova šatní môže byť zaradená do plánu opráv po všetkých nevyhnutných rekonštrukciách. 

VMČ 4 berie odpoveď na vedomie. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

10. VMČ 4 dostalo písomnú odpoveď z OKČaŽP MsÚ v Nitre na pripomienky p. Buršákovej a p. 

Hollého. 

Uznesenie: VMČ 4 berie na vedomie vybavenie žiadosti poslankyne Buršákovej. VMČ 4 nesúhlasí 

s odpoveďou na požiadavku poslanca Hollého o zaasfaltovanie schodov na Novomeského 4 

a doriešenie osadenia zvislého dopravného značenia, ktorú vybavuje Ing. Šranková. VMČ 4 žiada 

OKČaŽP o opätovné prehodnotenie a tvaromiestnu obhliadku za účasti členov VMČ 4. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

11. VMČ 4 dostalo žiadosť manželov Ristovcov o odkúpenie pozemku na parcele č. 8598/2 vo 

vlastníctve mesta Nitra a odpoveď z odboru majetku MsÚ v Nitre, ktorý nesúhlasí s odpredajom 

predmetnej parcely z dôvodu umiestnenia autobusovej zastávky s osadením nového prístrešku na 

predmetnej parcele a z dôvodu plánovaného rozšírenia komunikácie Mikovíniho – Popradská podľa 

platného územného plánu mesta Nitry. 

Uznesenie: VMČ 4 žiada odbor majetku MsÚ v Nitre a ÚHA MsÚ v Nitre o uskutočnenie 

tvaromiestnej obhliadky pozemku na parcele č. 8598/2 a okolia  za prítomnosti žiadateľa, príslušných 

odborov a členov VMČ 4. Zápis z tvaromiestnej obhliadky žiadame doložiť na zasadnutie výboru 

VMČ 4 08.04.2019. 



Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

12. Odbor majetku MsÚ v Nitre žiada VMČ 4 o vyjadrenie sa k žiadosti manželov Gabašovcov a k ich 

pripomienkam ku kúpnej zmluve. Odbor majetku žiada VMČ 4 o vyjadrenie sa k zmene uznesenia 

č. 167/2017-MZ zo dňa 18.05.2017 a v prípade súhlasu s predkladanou zmenou uznesenia žiada 

o vyjadrenie sa k výške odporúčanej kúpnej ceny. 

Uznesenie: VMČ 4 žiada o vyjadrenie sa k navrhovanej zmene uznesenia č. 167/2017-MZ zo dňa 18. 

05.2017 a k výške kúpnej ceny Komisiu MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku 

a podnikateľskú činnosť. Po doložení tohto stanoviska od komisie žiada VMČ 4 materiál na opätovné 

prerokovanie. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

13. Zástupkyňa prednostu MsÚ v Nitre žiada VMČ 4 o vyjadrenie sa ku kandidátke na prísediacu 

Okresného súdu Nitra – Márii Beneovej. 

Uznesenie: VMČ 4 súhlasí s menovaním Márie Beneovej za prísediacu Okresného súdu Nitra. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

14. Odstúpenie pripomienky VMČ 4 o vyfrézovanie parkoviska Baničova 2 – 8 a riešenie oporného 

múru za domom z OKČaŽP na odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ Nitra. 

VMČ 4 berie odstúpenie pripomienky na vedomie. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

15. Harmonogram jarného upratovania pre Mesto Nitra v roku 2019 berie VMČ 4 na vedomie a žiada 

OKČaŽP posunúťkontajner umiestnený na Novomeského 55 (21.05.2019) bližšie k 53, ak je na 

to priestor. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

Pre členov VMČ 4  úloha získať od občanov podnety k umiestneniu kontajnerov za Koločinu I., II. a III. 

 

16. VMČ 4 berie na vedomie zoznam povolených rozkopávok v príslušnej mestskej časti. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

17. VMČ 4 dostalo písomne žiadosť od p. domovníčky z Partizánskej 57, p. Michaelovej, ktorá žiada o 

vybudovanie terasovitého schodiska v príslušnom bytovom vchode. 

Uznesenie: VMČ 4 žiada doplniť vybudovanie terasovitého schodiska na Partizánskej 57 do 

investičných akcií VMČ 4 na rok 2019 (vybaví I.L. zaslaním prednostovi MsÚ Nitra). VMČ 4 žiada 

odeelenie investičnej výstavby a rozvoja MsÚ v Nitre o nacenenie danej investičnej akcie 

a o možnostiach jej realizácie. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 5: 

Rôzne 

 

1. Predsedníčka VMČ 4 dala na prerokovanie výstupy vo forme zápisu z tvaromiestnej obhliadky 

ohľadom možnosti rozšírenia priestoru konania Klokočinského jarmoku. 

Uznesenie: VMČ 4 žiada OKČaŽP MsÚ Nitra o odstránenie drevenej pergoly z dôvodu havarijného 

stavu a o odstránenie kotviacich pätiek na úrovni zámkovej dlažby. Zároveň VMČ 4 žiada ÚHA 

v súčinnosti s OKČaŽP o prípravu vizualizácií možného sedenia (osadenie sedacích častí na každom 

treťom schode s využitím druhotných surovín) na existujúcom schodisku pod parkoviskom 

Mikovíniho. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 



2. Predsedníčka VMČ 4 informovala členov o uskutočnení rokovania na Nedbalovej ulici 1 – 13 za 

účasti predsedníčky VMČ 4, poslanca VMČ 4 Dovičoviča, p. primátora, hlavnej kontrolórky mesta 

Nitra p. Keselyovej a zástupcu konateľa spoločnosti ERES property, s.r.o.  Prizvaní experti 

zhodnotili, že mesto oplotením pre budúcu výsadbu zelene nezamedzuje prístup záchranným 

zložkám a brečtan neohrozuje zdravie obyvateľov, pokiaľ vo veľkom množstve nepožívajú jeho 

bobule. Obyvateľom Nedbalovej ul./párne čísla bolo odporučené zúčastniť sa zasadnutia VMČ 4. 

Výsledkom rokovania je skutočnosť, že oplotenie ostáva na svojom mieste. 

VMČ 4 berie informácie na vedomie. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

3. Predsedníčka VMČ 4 informovala o tom, že osadenie molokov  na Klokočine v roku 2019 nie je 

v rámci rozpočtu naplánované, čo VMČ 4 berie na vedomie. Zároveň predsedníčka VMČ 4 

zdôraznila možnosti ich osadenia, ak bude VMČ v spolupráci s občanmi presadzovať budovanie 

molokov. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

4. Predsedníčka VMČ 4 informovala o rozpočte na činnosť výboru na rok 2019 pre organizačné účely 

a na stretnutia s verejnosťou, čo VMČ 4 berie na vedomie. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

5. Predsedníčka VMČ 4 požiadala o zosumarizovanie uznesení a ich pravidelnú kontrolu (na najbližšie 

VMČ tabuľka). 

 

6. Sumarizácia tabuľky s kontaktmi členov VMČ (zaslať členom). 

 

7. Predsedníčka VMČ 4 poďakovala za účasť na zabíjačke pred Sandokanom. Skonštatovala, že by 

bola vhodná väčšia spolupráca členov VMČ a väčšia reklama a propagácia týchto akcií. VMČ 4 si 

stanovilo priority v rámci akcií pre občanov na najbližšie obdobie: stavanie mája (termín na 

zasadnutí 08.04.2019), deň detí (dátum stanoviť na zasadnutí 08.04.2019), Klokočinský jarmok, 

Mikuláš na Klokočine. 

Uznesenie: VMČ 4 žiada OKČaŽP MsÚ v Nitre o prípravu 10 metrov vysokého rovného stromu na 

stavanie mája. Dátum akcie VMČ 4 upresní. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

8. Naplánovať a zorganizovať verejné stretnutie VMČ 4, občania a primátor. Dohodnúť termín na 

jarné a jesenné stretnutie. 

 

9. P. Hollý informoval o účasti na preberacom konaní ZŠ Škultétyho – oprava havarijného stavu 

sociálnych zariadení (II. etapa) a predložil zápisnicu o odovzdaní a prevzatí dokončenej etapy. 

VMČ 4 musí dať odborné stanovisko pre odbor školstva MsÚ Nitra, aby počítal s financiami na 

realizáciu potrebnej III. etapy opravy. 

 

K bodu č.6: 

Požiadavky a pripomienky 

 

1. VMČ 4 žiada OKČaŽP o osadenie tabuľky s označením ulice Bizetova, ktorú vyhotoví odbor 

evidencie MsÚ Nitra. 

 

2. Prerozdelenie zodpovednosti za informačné tabule. Tabuľka bude preposlaná členom VMČ 4. VMČ 

4 žiada útvar prednostu MsÚ Nitra o preloženie informačnej tabule na Petzwalovej ulici 

a o vymenenie zámku na Škultétyho ulici pri potravinách.  



Úlohou VMČ 4 je kontaktovať p. Friša kvôli vráteniu kľúča od informačnej tabule na Piešťanskej ulici 

pri Teplanovi/Alfe. 

 

VMČ  žiada: 

1. Evidovaná žiadosť na OKČaŽP o osadenie lavičky na Mikovíniho 18 

2. Nefunguje svetelný/blikací systém na vozovke Hviezdoslavova I. zastávka na priechode pre chodcov. 

VMČ 4 žiada o opravu OKČaŽP v súčinnosti s Elcompom. 

3. Osadiť spomaľovač pri MŠ Bazovského v jednosmernej ulici – OKČaŽP. 

4. Systematické čistenie krajníc na Klokočine, starého lístia z jesene na parkoviskách, vyhrabávanie 

trávnikov, čistenie odvodňovacích rigolov, zapojiť VPP a vyvesiť oznamy na vchody – OKČaŽP. 

5. Postupná oprava výtlkov a zaslanie harmonogramu – OKČaŽP. 

6. Realizácia cyklotrasy od Kmeťovej smerom k Lidlu, kedy sa začne? – OIVaR. 

7. Opíliť haluze pri šikmom chodníku od Hviezdoslavovej I. zastávky k zavretému bufetu a vyčistiť 

rigol plný lístia na Jurkovičovej – Správca zelene. 

8. VMČ 4 dlhodobo žiada o osadenie verejného osvetlenia od zastávky Hviezdoslavova I. 

k Jurkovičovej. Kedy sa to zrealizuje? – OKČaŽP. 

9. Osadiť kamene na parkovisku na Jurkovičovej 14 – p. Šterdasová, SMS. 

10. Uvoľnený kanalizačný poklop na križovatke Hviezdoslavova v pravom jazdnom pruhu – OKČaŽP, 

SMS. 

11. VMČ 4 žiada kúpiť diktafón  pre sekretárky VMČ za účelom spísania zápisu zo zasadnutí VMČ. 

Hlasovanie: za – 12 , proti – 0, zdržal sa – 0 

12. Ako neporušiť GDPR pri zvolaní seniorov na zasadnutia VMČ 4 (členovia VMČ 4 roznášajú 

pozvánky obyvateľom podľa ročníka narodenia) – právne oddelenie MsÚ Nitra. 

13. VMČ 4 žiada vyjadrenie odboru majetku MsÚ Nitra, dokedy sú podpísané zmluvy k prenájmu 

stánkov na Škultétyho ulici. Zároveň žiada o vyjadrenie, ako sa plní uznesenie k stánkom na Škultétyho 

a žiada ÚHA MsÚ Nitra o vyjadrenie, či riešia jednotný vizuál lokality „stánky Škultétyho“. 

14. Preveriť osvetlenie na Novomeského a Baničovej pri Kauflande – OKČaŽP. 

15. Benkova 6 – 12 vyčistiť pod obrubníkmi – SMS. 

16. Vyspádovanie komunikácie Benkova – SMS. 

17. Prečistiť všetky pieskoviská na Klokočine, pripraviť všetky funkčné detské prvky na sezónu – SMS. 

18. Novomeského 59 – prepadávajúci sa kanál, prepadnutá rúra. VMČ 4 žiada tvaromiestnu obhliadku 

SMS za účasti p. Svitača za VMČ 4. 

19. Baničova 2 – 8 – osadenie dopravného stĺpika do trávnatej plochy pred vchodom Baničova 8. VMČ 

4 žiada posúdenie možnosti realizácie a cenovú ponuku na základe žiadosti občanov (priložené podpisy 

občanov) – referát dopravného urbanizmu a inžinieringu, OKČaŽP. 

20. Súvislá oprava komunikácie od Shellky po odbočku na Pražskú ul. – OKČaŽP.  

21. Súvislá oprava komunikácie Beethovenova – OKČaŽP. 

22. Vyčistenie celej Petzwalovej ulice – OKČaŽP, SMS. 

 

 

V Nitre dňa 14. 03. 2019 

 

                    Mgr. Petra Ajdariová, v.r. 

                    predsedníčka VMČ č. 4 

 

  

 

Zapísala: 

Irena Lehocká, v.r. 

sekretárka VMČ č.4 

 


