
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

                                                    Z á p i s n i c a    č.  5/2019 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 08.04.2019 v Dome 

Matice slovenskej v Nitre 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:        0  

Neospravedlnení: 0 

Verejnosť:             podľa prezenčnej listiny   

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie otázok a žiadostí prítomných občanov 

3. Príprava Klokočinského jarmoku -  výstupy pracovnej skupiny 

4. Termín verejného stretnutia VMČ 4 a občanov s p. primátorom  

5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

6. Rôzne 

7. Požiadavky a pripomienky VMČ    

 

K bodu č. 1: 

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

a občanov na aprílovom zasadnutí. 

 

K bodu č. 2: 

Prítomní občania 

1) Za vlastníkov bytov na Nedbalovej ulici párne čísla vystúpil konateľ správcovskej 

spoločnosti J. Paulis a vlastníci bytov J. Klč, P. Vrabel, A. Hudec – sú nespokojní s riešením 

mesta, ktoré na svojom pozemku postavilo oplotenie pre budúcu výsadbu zelene. Oplotenie 

podľa ich slov rozdeľuje občanov a zabraňuje prístupu záchranných zložiek, ďalej zamedzuje 

prístup k hlavným vchodom bytových domov s párnym číslom, ako uvádzajú aj v „Petícii za 

vytvorenie dostatočne širokých priechodov cez jestvujúce oplotenie na Nedbalovej ulici v 

Nitre“ (zaevidovaná 21.01.2019). Oplotenie postavilo mesto z dôvodu potreby regulácie 

parkovania na Nedbalovej ulici na základe tvaromiestnej obhliadky a bolo povolené ohlásením 

drobnej stavby. Impulzom boli sťažnosti a petícia obyvateľov Nedbalovej nepárne čísla, ktorí 

nemali/jú možnosť kúpiť si vyhradené parkovacie miesta a dochádzalo k zaberaniu existujúcich 

parkovacích miest obyvateľmi Nedbalovej nepárne čísla, ktorí mali/jú možnosť kúpiť si vlastné 

parkovacie miesto. 

Zúčastnení občania žiadajú VMČ 4 o zrušenie oplotenia a teda aj stanoviska mesta, ktoré trvá 

na tom, že oplotenie na Nedbalovej ulici zostane. 

Všetci prítomní členovia VMČ 4 sa zhodli na tom, že rozhodnutie mesta o ponechaní 

oplotenia je platné a naďalej ho podporujú. 



Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

2) VMČ 4 za osobnej účasti p. Valoviča zastupujúceho spoločnosť DOMO, s.r.o., opätovne 

prerokovalo investičný zámer spoločnosti „Nadstavba a zmena účelu využitia objektu na 

bytový dom“ na Benkovej 4 v Nitre. Na základe materiálov dokazujúcich to, že spoločnosť 

DOMO, s.r.o. je majiteľom objektu na Benkovej 4, VMČ 4 zrušilo Uznesenie 3/2019-2 z 11. 

02.2019 v nasledovnom znení: VMČ vyjadruje podporu projektu výstavby nájomných 

bytov na Benkovej ulici za podmienky doriešenia parkovania v zmysle platnej legislatívy. 

Uvedené podporuje za predpokladu, že výstavba nebude na úkor pozemkov patriacich 

mestu, resp. na pozemku, kde je plánovaná. Spomínané uznesenie totiž nadväzovalo na 

priamu účasť p. Šantavého na februárovom VMČ, ktorý bez dokladovania vlastníckych 

vzťahov k objektu predložil VMČ na schválenie projekt výstavby bytových domov na 

Benkovej 4. 

VMČ 4 prijalo nové uznesenie a vyjadruje podporu projektu výstavby nájomných bytov na 

Benkovej ulici, ktorý predložila firma DOMO, s.r.o., za podmienky doriešenia parkovania v 

zmysle platnej legislatívy. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

VMČ 4 ďalej prerokovalo žiadosť z odboru majetku o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti 

DOMO, s.r.o. o prenájom a zároveň aj odkúpenie časti o výmere 2666 m2 z parcely registra 

„C“ KN č. 7627 v kat. úz. Nitra za účelom vybudovania zelene, parkovacích miest a prístupovej 

komunikácie k budove súp. č. 376 na parcele registra „C“ KN č. 7629 v kat. úz. Nitra vo 

vlastníctve žiadateľa, pričom spevnené plochy, parkoviská a prístupová komunikácia budú 

vybudované na časti „C“ KN parc. č. 7627 o výmere 1100 m2 a zvyšná časť o výmere 1566 m2 

bude využitá ako zeleň.  

Uznesenie: VMČ 4 súhlasí s vyjadrením ÚHA a súhlasí so zámerom prenájmu časti z parcely 

č. 7627 spoločnosti DOMO, s.r.o. na vyššie uvedený účel s podmienkou, že parkoviská musia 

byť verejne prístupné. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

3) Osobne sa zasadnutia VMČ 4 zúčastnil p. Macek – dobrovoľný hasič – ktorý prisľúbil pomoc 

VMČ pri usporiadaní akcií pre verejnosť. Konkr. ide o stavanie mája v priestoroch na 

Mikovíniho (kde býva Klokočinský jarmok), ktoré usporiada VMČ 4 pre verejnosť 30. 04. 2019 

od 18,00 do 21,30 hod. P. Macek by vedel pomôcť pri stavaní mája. Na akciu je potrebné 

zabezpečiť 5 m strom (SMS), ktorý postavia z rebríku, plagát (D. Hlavinová Tekeliová), hudbu 

(odbor kultúry), elektrinu (p. Homola MsÚ), stánky s občerstvením a sedenie/pivné sety, 

handrové stužky na máj, nahlásenie zabratia verejného priestranstva (I. Lehocká nahlási na 

MsÚ). Po stretnutí zodpovedných členov VMČ za akciu „stavanie mája na Klokočine“ 

zreferuje stav prípravy p. Hollý ostatným členom mailom. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

4) Na zasadnutí VMČ 4 vystúpil na základe pozvania za mestskú políciu/obvod Klokočina p. 

Husár, ktorý reagoval na požiadavku p. Šimončiča (z marcového zasadnutia VMČ) zvýšiť 

hliadky na Novomeského ulici z dôvodu jazdenia áut po chodníkoch. Potvrdil, že je potrebná 

zmena legislatívy kvôli ochrane chodcov, či už ide o jazdu alebo parkovanie na chodníkoch. 

Od 1.7. 2019 nadobudne platnosť nová vyhláška, ktorá bude legislatívne upravovať jazdenie 

a parkovanie na chodníkoch a možné sankcie. P. Husár predstavil sumár opatrení a zásahov, 

ktoré mestská polícia urobila za posledné tri mesiace v obvode Klokočina (napr. hliadky na 



novovybudovanej cyklotrase). VMČ 4 ďakuje mestskej polícii, obvod Klokočina a žiada 

vedenie mesta a prednostu MsÚ o zvýšenie počtu mestských policajtov pre obvod Klokočina. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 3: 

Príprava Klokočinského jarmoku 

Vytvorená pracovná skupina odsúhlasila, že sa na Klokočinskom jarmoku bude variť guláš, 

fazuľovica a kukurica. Oboznámili členov VMČ 4 s účinkujúcimi a ďalším programom 

(ohňová show, kolotoče, divadlo pre deti). Všetky stánky na Klokočinský jarmok bude vyberať 

komisia pre prípravu Klokočinského jarmoku. P. Rácová mala pripomienku, že je na 

Klokočinský jarmok 2019 naplánovaných málo zážitkových čísel. 

Členovia boli predsedníčkou VMČ 4 vyzvaní, aby si do jarmoku vybavili zdravotné preukazy. 

VMČ 4 berie na vedomie zápis z tvaromiestnej obhliadky ÚHA ohľadom odstránenia 

drevenej konštrukcie aj kvôli možnosti rozšírenia Klokočinského jarmoku, či iných podujatí. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 4: 

Poslanci VMČ 4 sa zhodli na termíne spoločného stretnutia VMČ 4, p. primátora a občanov, 

ktoré sa uskutoční 21. 05. 2019 o 17,00 hod. v Dome Matice slovenskej. 

Verejné stretnutie bude potrebné spropagovať. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 5:  

Došlá pošta 

1) VMČ č. 4 prerokovalo žiadosť z odboru majetku o opätovné vyjadrenie sa k žiadosti p. 

Šiškovej v zastúpení dcér, ktorá napadla uznesenie č.  208/2018-MZ, ktorým boli žiadatelia o 

prenájom záhradiek na Kmeťovej ulici na Klokočine v Nitre schválení, a to z dôvodu, že p. 

Šišková dlhodobo užívala záhradu, ktorú má v súčasnosti v prenájme na základe platnej 

nájomnej zmluvy č. j. 1918/2018/OM p. Gallová. 

Uznesenie: VMČ 4 žiada odbor majetku o vyžiadanie písomného stanoviska p. Gallovej 

ohľadom predmetnej veci (konkr. či má p. Gallová problém zrieknuť sa predmetnej záhradky 

v prospech p. Šiškovej). 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

2) VMČ č. 4 prerokovalo žiadosť z odboru majetku o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti 

ADIVIT, spol. sro. so sídlom v Nitre o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Nitra, a to časti 

o výmere 54 m2 buď z parcely registra „C“ KN č. 874/11 – ostatné plochy o celkovej výmere 

813 m2 v kat. úz. Chrenová, pred obchodným centrom Lipa, alebo z parcely registra „C“ KN č. 

7220/1 – orná pôda o celkovej výmere 24862 m2 v kat. úz. Nitra, park pod Borinou, za účelom 

zriadenia vlastnej predajne s potravinárskym sortimentom. 

Uznesenie: VMČ 4 súhlasí s vyjadreniami ÚHA a Komisie pre územné plánovanie, 

architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť pri MZ v Nitre a nesúhlasí s umiestnením 

predajných stánkov v navrhovaných miestach verejného priestoru. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

3) VMČ č. 4 prerokovalo žiadosť odboru majetku o vyjadrenie sa k žiadosti p. Brtkovej o 

prenájom časti o výmere cca 50 m2 z parcely registra „C“ KN č. 7220/1 – orná pôda o celkovej 

výmere 24862 m2 v kat. úz. Nitra vo vlastníctve mesta za účelom  vybudovania menšej 



drevostavby bez základov, ktorá by slúžila prevádzke rodinnej kaviarne s cukrárňou a terasou. 

Ide o pozemok v Parku pod Borinou na Klokočine.  

Uznesenie: VMČ 4 navrhuje prednostovi MsÚ v Nitre vypísať verejnú obchodnú súťaž na 

využitie priestoru v Parku pod Borinou. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

4) VMČ č. 4 prerokovalo žiadosť z odboru majetku o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti LIDL 

SR so sídlom v Bratislave o odkúpenie časti pozemku „E“ KN parc. č. 3559 – zast. plocha a 

nádvorie o predpokladanej výmere 282 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. Nitra, zapísaný na LV č. 

6879. 

Uznesenie: VMČ 4 súhlasí s vyjadreniami odboru majetku a ÚHA a z uvedených dôvodov 

(pod pozemkom sa nachádza podchod, predmetným pozemkom prechádza cyklotrasa, platné 

Uznesenie č. 169/2018-MZ, ktoré neschvaľuje zámer odpredaja) nesúhlasí s odpredajom 

predmetnej parcely. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

5) VMČ č. 4 prerokovalo žiadosť z odboru majetku o vyjadrenie sa k žiadosti k zriadeniu 

vecného bremena (stavba „NA_Nitra, VN 236, 300, 1214, 1216, VNV, TS, VNK“). 

Uznesenie: VMČ 4 súhlasí so zriadením vecného bremena podľa predmetnej žiadosti. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

6) VMČ 4 prerokovalo odpoveď z OKČaŽP na požiadavku umiestniť kontajner na 

Novomeského 55 bližšie k č. 53 (ide o termín 21. 05. 2019). OKČaŽP navrhuje umiestniť 

kontajner na blízku trávnatú plochu. 

Uznesenie: VMČ 4 súhlasí s navrhovaným riešením. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

7) VMČ 4 prerokovalo konkrétne návrhy fi. Lemus na podnet p. Siráňa ohľadom zvýšenia 

bezpečnosti chodcov. V návrhoch ide o zvýšenie bezpečnosti pre chodcov na problémových 

úsekoch v jednotlivých častiach sídliska. Sú navrhnuté stavebné spomaľovacie prahy na 

konkrétnych úsekoch. 

Uznesenie: VMČ 4 žiada firmu Lemus o nacenenie predložených návrhov úprav. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

8) VMČ 4 prerokovalo žiadosť p. Martonkovej o bezbariérovú úpravu schodov pri vstupe do 

bytového domu, v ktorom býva. Vyhovujúce technické riešenie bolo nacenené na 1500 €. 

Uznesenie: VMČ 4 nemá financie na danú investičnú akciu a odstupuje žiadosť primátorovi 

mesta Nitra s odporúčaním na jednorazovú finančnú pomoc od p. primátora. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

9) VMČ 4 prerokovalo podnet nahlásený cez „odkaz pre starostu“ v súvislosti s opravou 

chodníka na Dolnočermánskej ulici. 

Uznesenie: VMČ 4 navrhuje a žiada OVaR pri realizácii investičnej akcie „Odbočovací pruh 

Škultétyho“ o súvislú opravu a debarierizáciu chodníka až za zastávku Škultétyho 

(Dolnočermánska) . 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 



10) VMČ 4 prerokovalo odpoveď ÚHA na základe tvaromiestnej obhliadky k žiadosti 

manželov Ristovcov o odkúpenie pozemku v kat. úz. Nitra, parc. č. reg. C KN č. 8598/2 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 175 m2 vo vlastníctve mesta Nitra.  

Uznesenie: VMČ 4 súhlasí s navrhovaným riešením z ÚHA (po vytýčení inžinierskych sietí 

sa bude môcť určiť rozsah plochy na predaj) a odporúča odpredaj časti predmetnej parcely 

manželom Ristovcom (po splnení všetkých podmienok stanovených ÚHA). 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

11) VMČ 4 prerokovalo žiadosť spoločnosti Službyt Nitra, a.s. o stanovisko k uzavretiu zmluvy 

o nájme kaviarne v Mestskej hale pre žiadateľa ŠUMM, s.r.o.  

Uznesenie: VMČ 4 súhlasí s uzavretím zmluvy o prenájme kaviarne v Mestskej hale 

Klokočina spoločnosti ŠUMM, s.r.o.  

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

12) VMČ 4 prerokovalo odpovede na pripomienky z OKČaŽP v súvislosti s opílením 

vyschnutých konárov na Benkovej, riešením havarijného stavu chodníka na Bizetovej 37, 39 

a 41, opravou chodníka na Kmeťovej ul, opravou chodníka na Novomeského 33 – 37, 

zaasfaltovaním schodov na Novomeského 4, prepílením schodov na chodníku od zastávky 

Hviezdoslavova, riešením VDZ od Jurkovičovej 23 po Sandokan pravostranne, odstránením 

dosiek a vyčistením priestorov na tržnici Sandokan, riešením chýbajúcich poklopov. 

Uznesenie: VMČ 4 berie odpovede, realizáciu podnetov a ich zaradenie do zoznamov opráv 

na vedomie. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

13) VMČ 4 berie na vedomie odstúpenie žiadosti o opravu prepadávajúceho sa kanálu na 

Novomeského 59 Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

14) VMČ 4 berie na vedomie odstúpenie žiadosti na vyspádovanie komunikácie Benkova 

Odboru výstavby a rozvoja. Zároveň žiada Stredisko mestských služieb o tvaromiestnu 

obhliadku za prítomnosti p. Vašinovej a p. Rácovej. 

 

14) VMČ 4 prerokovalo odpoveď Mestskej polície na podnet p. Horvátha o zakúpenie kamery 

vlastníkmi obytného domu na Partizánskej 64-66 a jej zaradenie do kamerového systému mesta. 

Mestská polícia odporúča riešiť túto záležitosť na MsÚ na odbore majetku a po konzultácii 

podať návrh na odpredaj, resp. darovanie hnuteľného majetku Mestu Nitra. 

Mestská polícia zároveň zaslala zoznam zrealizovaných kamier a plánovaných kamier v meste. 

Uznesenie: VMČ 4 súhlasí s navrhovanými riešeniami a dá p. Horváthovi odpoveď na 

vedomie. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

15) VMČ 4 prerokovalo odpovede z OVaR na : 

 - cenovú kalkuláciu PD a realizačných prác na investičnú akciu Rekonštrukcia Šúdolskej ulice 

Uznesenie: VMČ 4 berie cenovú kalkuláciu na vedomie a žiada vedenie mesta vyčleniť 

finančné krytie danej investičnej akcie. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 - oznam o stavebnom povolení na investičnú akciu „Park pod Borinou“ 

Uznesenie: VMČ 4 berie oznámenie na vedomie a žiada vedenie mesta vyčleniť finančné 

krytie danej investičnej akcie. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 



 - nacenenie investičnej akcie „Zatekanie do BD Mikovíniho 2“ v hodnote 4000 € 

Uznesenie: VMČ 4 žiada o cenovú kalkuláciu na riešenie zatekania do BD na Mikovíniho 2 

Stredisko mestských služieb. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

VMČ 4 prerokovalo žiadosť OVaR ako ďalej postupovať  pri „PD spevnenie poľnej cesty Diely 

– Šúdol “ – stanoviská niektorých vlastníkov sú nesúhlasné alebo nereagujú, chýbajú vlastnícke 

vzťahy potrebné na zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.  

Uznesenie: VMČ 4 sa bez stanovísk vlastníkov a vyjasnených vlastníckych vzťahov nemôže 

vyjadriť. Žiada o vrátenie žiadosti na prerokovanie po vyjasnení vlastníckych vzťahov. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

16) VMČ 4 berie na vedomie zoznam povolených rozkopávok v mestskej časti Klokočina 

(povolenia za mesiac január – február 2019). 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

17) VMČ 4 berie na vedomie reklamáciu spätnej povrchovej úpravy miestnej komunikácie 

Novomeského za bytovým domom č. 1 v Nitre, ktorú zabezpečovala Nitrianska teplárenská 

spoločnosť, a.s. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

18) VMČ 4 prerokovalo odpoveď právneho oddelenia na dodržiavanie GDPR pri pozývaní 

seniorov na zasadnutie VMČ 4. 

Uznesenie: VMČ 4 žiada právne oddelenie o konkrétne návrhy, ako pozvať dôchodcov na 

stretnutie. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

19) VMČ 4 berie na vedomie odpoveď p. Šrankovej ohľadom zvislého dopravného značenia 

na Novomeského ul., ktoré nie je možné osadiť. Riešením je osadenie kvetináča ako zábrany. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

20) VMČ 4 prerokovalo odpoveď ÚHA o možnosti zlepšenia dopravnej situácie na 

komunikácii na Novomeského 2 až po križovatku na Baničovej. Sú navrhnuté 2 riešenia: 

povoliť čiastočné parkovanie na chodníku, čo sa dá riešiť príslušným dopravným značením 

(OKČaŽP) a stavebnou úpravou (OVaR, SMS) – sklopenie obrubníka alebo skrátiť ostrovčeky 

pri vjazde na parkovisko (OVaR) v spodnej časti MK na 5 m. 

Uznesenie: VMČ 4 berie navrhované riešenia na zlepšenia dopravnej situácie na vedomie 

a žiada OVaR o nacenenie investičnej akcie podľa navrhovaných riešení a OKČaŽP 

o následnú realizáciu dopraného značenia. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

21) VMČ 4 prerokovalo odpoveď OVaR o nacenení vyfrézovania parkoviska Baničova 2-8 

a riešenie oporného múru za domom a berie ju na vedomie. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

22) VMČ 4 prerokovalo odpoveď na pripomienky z ÚHA na tému riešenia parkovacích 

domov v dvoch lokalitách na Klokočine, ktorú berie na vedomie a na tému návrhov nových 

parkovísk na Klokočine. 



Uznesenie: VMČ 4 súhlasí s predloženým návrhom ÚHA o možnosti rozšírenia parkovacích 

miest v lokalite ul. Benkova. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

23) VMČ 4 prerokovalo na základe podnetu p. Obertáša návrhy p. Šrankovej z OKČaŽP na 

zjednosmernenie Alexyho ulice v smere k základnej škole. 

Uznesenie: VMČ 4 súhlasí s úplným zjednosmernením Alexyho ulice v súvislosti 

s plánovaným rozšírením parkovacích miest v lokalite ul. Benkova. VMČ 4 žiada zahrnúť do 

PD aj riešenia návrhu nových parkovacích miest v úseku Alexyho ul. a úpravu organizácie 

dopravy a dopravného značenia pred ZŠ Benkova. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 6: 

Rôzne 

1) Detské ihriská: systémová rekonštrukcia detských ihrísk podľa tabuľky prioritných akcií 

(Jedlíková, Nedbalova, Petzwalova – potrebná tvaromiestna obhliadka) s možnosťou dopĺňať 

ďalšie detské ihriská. 

2) Príprava a organizácia akcie Deň detí na Klokočine pri family centre v Parku pod Borinou, 

ktorá bude 08. 06. 2019. Potrebné pripraviť plagát s logami organizátorov a sponzorov, 

zorganizovať dobrovoľníkov z NCD, zabezpečiť elektrinu a centrálu cez Stredisko mestských 

služieb, pripraviť 8 – 10 stanovísk s úlohami pre deti a zabezpečiť ceny pre deti. 

Hlasovanie: za – 15 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 7: 

Požiadavky a pripomienky 

 

1. VMČ 4 opätovne žiada vedúcu kancelárie prednostu o vyriešenie zlého stavu informačnej 

tabule na Jurkovičovej ul. pri pošte, ktorá je zničená kvôli havarijnému stavu potrubia v tejto 

lokalite. Ďalej je potrebné vymeniť v tabuli podklad - tvrdený polystyrén. VMČ 4 ďalej 

opätovne žiada o posunutie informačnej tabule na Petzwalovej ulici z dôvodu sústavného 

priameho slnka. Zverejnené materiály okamžite vyblednú. V tabuli ďalej nedržia magnetky. 

VMČ 4 žiada opätovne o zakúpenie novej informačnej tabule na Jurkovičovej pri Sandokane 

a jej posunutie bližšie k potravinám Nitrazdroj. 

2. VMČ opätovne žiada kanceláriu prednostu MsÚ o zabezpečenie diktafónu pre sekretárov 

VMČ. 

3. P. Hollý žiada:  prosím, doplniť a opraviť 

- doplniť zábranu na stojisko na Mikovíniho 4 - SMS 

- vyčistiť schodisko na Jurkovičovej smerom z Hviezdoslavovej od zastávky – SMS 

-  odstrániť stánok ovocia a zeleniny pri podchode vo vlastníctve p. Kompasa, na ktorý nie 

je zmluva 

- vyčistiť odvodňovací kanál za Jurkovičovou 3 – 13 – SMS 

- opraviť prepadnutú dlažbu na stojisku na Jurkovičovej 14 – SMS 

- zvýšiť zaplavený chodník na Jurkovičovej 3 – 11 - SMS 

- vyčistiť cyklotrasu Borina – Klokočina od driev, dosák, upraviť okolie a skultivovať ho – 

SMS 

- vytvoriť zábradlie na novej cyklotrase z čermánskej časti pod Borinou pri garážach – SMS 



- opraviť prepadnutý kanál medzi Lidlom a Kauflandom medzi obslužnými komunikáciami 

v trávnatej ploche – SMS 

-  vyčistiť odvodňovací žľab smer Hviezdoslavova – cintorín – SMS 

- doplniť verejné osvetlenie od mestskej haly k hokejovej hale – OKČaŽP 

- debarierizácia chodníka pri ZŠ Škultétyho – SMS 

- oprava oplotenia ZŠ Škultétyho zo strany hokejovej haly – SMS 

- opätovne osvetliť citylight na autobusovej zastávke Dolnočermánska  -Škultétyho – SMS 

- opätovne žiadame opravu výstražného signalizačného zariadenia vo vozovke na 

Hviezdoslavovej priechod pre chodcov - SMS 

4. p. Rácová žiada osadiť 1 lavičku pri Sandokane pri fontáne pri kvetinovom záhone pod 

stromom – OKČaŽP/SMS 

5. p. Buršáková žiada informáciu, či na meste evidujú projektový zámer p. Lieskovského 

na pozemku pod psím výbehom na Hviezdoslavovej – Kmeťovej 

6. p. Obertáš : žiada súvislú opravu komunikácie Hviezdoslavova smer Jarok (časť nad 

semaformi) a preveriť stav PD a finančné náklady na ňu – OvaR 

- žiada spracovať PD na doplnenie verejného osvetlenia Novomeského 12 a detského 

ihriska – OKČaŽP a OVaR 

- predložil podnet p.Bartíka postaviť nový výbeh pre psov na pozemku mesta v úseku 

Nedbalova - Škultétyho  

7. p. Vašinová žiada: vyčistiť obrubník pred Benkovou 6, 8, 10, 12 - SMS 

- vyčistiť komunikáciu pod obrubníkom a parkovisko na Benkovej ul. - SMS 

8. p. Vereš žiada odpovedať na otázku, prečo sa pri zametaní krajníc dostáva špina do stredu 

vozovky – SMS 

9. p. Šabík žiada: ostrihať náletové kríky okolo stojísk na Baničovej 16 – SMS 

- porozhŕňať zem/kopy po vyčistení - SMS 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitre dňa 12. 04. 2019 

 

                    Mgr. Petra Ajdariová, v.r. 

                    predsedníčka VMČ č. 4 

 

  

 

Zapísala: 

Irena Lehocká,v.r. 

sekretárka VMČ č.4 

 


