
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

                                                    Z á p i s n i c a    č.  6/2019 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 06.05.2019 v Dome 

Matice slovenskej v Nitre 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:        1  

Neospravedlnení: 0 

Verejnosť:             podľa prezenčnej listiny   

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prítomní občania a ich podnety 

3. Informácie z porady predsedov VMČ – investičné akcie 2019 (výber) 

4. Príprava Klokočinského jarmoku a MDD  

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 májovom zasadnutí. 

 

K bodu č. 2: 

Prítomní občania 

Za obyvateľov Šúdolskej ulice vystúpili p. Kóňa a p. Vágo, ktorí žiadajú kompletnú 

rekonštrukciu MK Šúdolská. Žiadajú odpoveď, na koho sa majú obrátiť a v akom štádiu je 

príprava PD na rekonštrukciu komunikácie Šúdolská. 

Odpoveď: PD na investičnú akciu rekonštrukcia Šúdolská ul.  nie je a nie sú ani schválené 

financie na jej realizáciu. VMČ 4 má na realizáciu investičných akcií v roku 2019 spolu 380 000 

€ (ide o akcie celomestského charakteru a opravy komunikácií). Na drobné investičné akcie má 

VMČ 4 na rok 2019 100 000 €. Ďalej je potrebné vysporiadať majetkoprávne vzťahy na 

pozemkoch na Šúdolskej. 

Poslanec Dovičovič odporučil obyvateľom Šúdolskej obrátiť sa na Komisiu pre územné 

plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť MZ v Nitre. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 3: 

Informácie z porady predsedov VMČ – investičné akcie 2019 (výber) 



Predsedníčka VMČ 4 informovala členov o porade predsedov VMČ, ktorej cieľom bolo 

rozdeliť vyčlenené financie z rozpočtu mesta na investičné akcie jednotlivých mestských častí. 

Každé VMČ dostalo 380 000 €, pričom z pôvodnej sumy 400 000 € každé VMČ prepustilo 

20 000 € Starému mestu. Na drobné investičné akcie má VMČ 4 pridelených 100 000 € (detské 

ihriská, osvetlenie atď.), na chodníky a cestné komunikácie a na investičné akcie 

celomestského charakteru má vyčlenených 380 000 €. Pán Obertáš sa pýtal pani predsedníčky 

Ajdariovej či na porade predsedov VMČ bola riešená aj požiadavka koncepčného riešenia 

parkovacej politiky, ktorá sa týka aj sídliska Klokočina. Pani predsedníčka sa bude dotazovať 

vedenia mesta na túto problematiku. 

V rámci diskusie členovia VMČ 4 určili prioritné investičné akcie vo všetkých 3 oblastiach (1. 

drobné inv. akcie, 2. cesty a komunikácie a 3. inv. akcie celomestského charakteru) nasledovne: 

 

1. drobné inv. akcie (100 000 €) – doplniť hracie prvky na detskom ihrisku Petzwalova 44 

a Jedlíkova. Rovnako doplniť hracie prvky na detskom ihrisku na Nedbalovej 1 – 9. Potrebné 

naceniť doplnenie hracích prvkov SMS. Na ihrisku „Opavia“ medzi Benkovou a Jurkovičovou 

ide SMS meniť všetky hracie prvky. VMČ žiada do budúcna uvádzať pri jednotlivých 

investičných akciách aj predbežné ceny na realizáciu. Požiadavku na rozšírenie VO na 

Bizetovej 17 treba preveriť. Osvetlenie chodníka pred hokejovou halou na Škultétyho je jednou 

z priorít v rámci drobných inv. akcií na rok 2019. Potrebné je aj rozšírenie VO na Novomeského 

12 až 15 – smer Kaufland za benzínkou (predložila D. Hlavinová Tekeliová), kde bola 

uskutočnená tvaromiestna obhliadka s p.Ďurišom s fi. Elcomp (predložil p. Obertáš). 

Zatekanie zo zadného vchodu na Borodáčovej 5 treba reklamovať u p. Kováčika. Vyriešiť 

zatekanie do BD na Mikovíniho 2. Naozaj drobné inv. akcie a opravy nahlásiť priamo p. 

Hamzovi. 

Uzn.: VMČ 4 žiada SMS o nacenenie drobných investičných akcií, konkr. doplnenie hracích 

prvkov na detskom ihrisku Nedbalova 1 – 9, Petzwalova 44 a Jedlíkova. Ďalej o nacenenie 

osvetlenia chodníku k hokejovej hale v smere ku Škultétyho ul. a rozšírenia VO na 

Novomeského 12 až 15 smerom ku Kauflandu za benzínkou. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

2. inv. akcie – chodníky a komunikácie (z balíka 380 000 €) – prioritou ostáva SO Škultétyho, 

konkr. SO 1., 2., 3., 4. a 5. etapy, pričom sú už vyčlenené financie na realizáciu 1. etapy (vstup 

na Škultétyho vrátane odbočovacieho pruhu od brány ZŠ až po začiatok „oblúka“ – potraviny 

+ rozšírenie parkoviska pred ZŠ pri odbočovacom pruhu). Prioritou na rok 2019 je aj 2. etapa 

(SO Škultétyho 32 – 42 súbežne s parkoviskom medzi Škultétyho 32 a 30 a rozšírenie celej 

komunikácie Škultétyho od hora podľa platnej legislatívy o parkovaní).  

Uzn.: VMČ 4 žiada OVaR o nacenenie jednotlivých etáp SO Škultétyho (etapy 2. – 5.). 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

Ďalej je potrebná SO križovatiek Kmeťova a Hviezdoslavova, jazdný pruh smer Jarok, vrátane 

výbočiska MHD. Inv. akcia je nacenená na 65 000 € (návrh p. Obertáša). 

V rámci opráv chodníkov a komunikácií je treťou prioritou VMČ 4 sklopenie obrubníkov na 

Bizetovej 25 – 31 a rozšírenie parkoviska, na ktorom tak vznikne dvakrát viac parkovacích 

miest (zo 17 vznikne 34 park. miest). Inv. akcia je nacenená na 63 000 € (návrh p. Hollého). 

Štvrtou prioritou je PD na SO Šúdolskej. PD je nacenená  na 16 000 €. Vhodné financovať cez 

celomestské inv. akcie. 



Prioritami ostáva aj oprava chodníka a cesty Nitrianska ul a oprava chodníka a komunikácie 

Jurkovičova od stánkov Sandokan po Pezinskú, resp. Partizánsku. Súčasťou je debarierizácia 

chodníka až po Žilinskú. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

3. inv. akcie celomestského charakteru - Hlavnou investičnou prioritou VMČ 4 je vybudovanie 

elektrickej prípojky v Parku pod Borinou (predpokl. cena 12 000 €) a PD na plaváreň pod 

Borinou. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

VMČ 4 do 17. 05. 2019 odovzdá prednostovi MsÚ zoznam prioritných investičných akcií za 

VMČ 4, ktoré sú rozdelené podľa rozsahu do 3 oblastí (1. drobné inv. akcie, 2. cesty 

a komunikácie a 3. inv. akcie celomestského charakteru). 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 4: 

Príprava Klokočinského jarmoku a MDD  

MDD usporiada VMČ 4 pred family centrom 8. júna 2019 o 15,00 (zraz usporiadateľov 

o 13,00). Úlohy: p. Rácová vymyslí 3 stanoviská, 1 stanovisko budú zdravoťáci, p. Ajdariová 

vymyslí zvyšné 4 stanoviská, zároveň vyrobí kartičky z tvrdého papiera. D. Hlavinová 

Tekeliová vytvorí plagát s logami sponzorov. F. Hollý zabezpečí ozvučenie, mikrofóny, elektr. 

centrálu a benzín, rovnako ako čapovanie malinovky a piva. Animátorov zabezpečí P. 

Ajdariová a D. Hlavinová Tekeliová. Ďalší program: bombovo, balóny, maľovanie na tvár, 

zapletanie vlasov. Vytvoriť cca. 200 balíčkov pre deti (Ľ. Svitač). 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

Klokočinský jarmok: VMČ 4 schválilo komisiu na výber všetkých predajcov, stánkarov, 

občerstvenia v zložení Obertáš, Bakay, Ajdariová, Hollý, Hlavinová Tekeliová, Šabík, 

Dovičovič. Variť sa bude guláš, fazuľa a kukurica. F. Hollý pošle do 10. mája 2019 zoznam 

potrebných ingrediencií. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

K bodu č. 5:  

Došlá pošta 

1) VMČ č. 4 prerokovalo rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné 

upratovanie 2019 a berie ho na vedomie. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

2) VMČ č. 4 prerokovalo odpoveď z OKČaŽP o umiestnení kontajneru na Novomeského 55, 

resp. bližšie k Novomeského 53 a berie ju na vedomie. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

3) VMČ č. 4 prerokovalo odpoveď p. Psotovej – vedúcej kancelárie prednostu MsÚ o zakúpení 

diktafónu pre sekretárov VMČ 4 a berie ju na vedomie. 

Zároveň VMČ 4 prerokovalo odpoveď o novom zámku na inf. tabuli pred Sandokanom 

a o tom, že v rozpočte mesta Nitra na rok 2019 nie sú vyčlenené financie na zakúpenie nových 

informačných tabúľ.  



Uzn.: VMČ 4 žiada zaradiť do rozpočtu na rok 2020 prostriedky na nové informačné tabule  

a zároveň žiada o opravu inf. tabule na Jurkovičovej pri pošte – okapový plech + sklo.  

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

4) VMČ č. 4 prerokovalo odpoveď na žiadosť o rozšírenie komunikácie na Novomeského 

z OVaR, v ktorej žiada OVaR zaujať stanovisko k potrebe vyhotoviť PD k uvedenej 

požiadavke. Išlo o podnet p. Formela, ktorému je potrebné poslať odpoveď. 

Uzn.: VMČ 4 nemá v roku 2019 potrebné financie na PD a realizáciu rozšírenia komunikácie 

Novomeského 2 – 45. Daná inv. akcia bude doplnená do zoznamu/zásobníka inv. akcií VMČ 

4 na ďalšie obdobie. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

5) VMČ č. 4 prerokovalo odpoveď na žiadosť o vybudovanie terasovitého schodiska na 

Partizánskej 57 z OVaR. Inv. akcia bola nacenená na  2000 €. Išlo o žiadosť domovníčky p. 

Michaelovej, ktorej je potrebné poslať odpoveď. 

Uzn.: VMČ 4 žiada o uskutočnenie tvaromiestnej obhliadky za účasti SMS, poslancov 

(Ajdariová, Hollý, Rácová, Obertáš) a p. Michaelovej do najbližšieho VMČ (10. 06. 2019). 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

6) VMČ 4 prerokovalo odpoveď na žiadosť o opravu komunikácie Hviezdoslavova smer Jarok 

z OVaR. Predpokladaný náklad na realizáciu SO je 65 000 €. 

Uzn.: VMČ 4 zaradilo SO komunikácie križovatiek Kmeťova a Hviezdoslavova medzi priority 

v rámci investičných akcií VMČ 4 na rok 2019 za oblasť č. 2 – oprava chodníkov 

a komunikácií. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

7) VMČ 4 berie na vedomie odstúpenie pripomienky ohľadom cyklotrasy Klokočina – Borina 

zo SMS na OVaR. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

8) VMČ 4 berie na vedomie odpoveď z OKČaŽP o zrealizovaných pripomienkach VMČ 4. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

9) VMČ 4 berie na vedomie odpoveď z OKČaŽP o obhliadke lavičiek na sedenie na 

Hviezdoslavovej ul. a aj vyjadrenie, že situácia je postačujúca. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

10) VMČ 4 prerokovalo odstúpenie kontroly stavebno-technického stavu miestnych 

komunikácií v meste z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre a berie ju na vedomie. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

11) VMČ 4 berie na vedomie odpoveď na pripomienku, ktorá prišla z ÚHA, o neexistencii inv. 

zámerov p. Lieskovského na pozemkoch 7420/2, 7425/2 a 7420/4 k. ú. Nitra. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

12) VMČ 4 prerokovalo odpoveď z odboru majetku na tému jednotného vizuálu stánkov na 

Škultétyho. Odbor majetku zdôraznil, že umiestnenie stánkového predaja na Škultétyho bolo 

možné len ako dočasné riešenie, pričom ale nie je jasné, kto bude financovať prípravu plochy 

– vydláždenie pre umiestnenie 5 stánkov s jednotným vizuálom. ÚHA sa vyjadril rovnako. 

Uzn.: VMČ 4 berie odpoveď na vedomie a podporuje vyjadrenie odboru majetku aj ÚHA. 



Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

13) VMČ 4 berie na vedomie odpoveď odboru majetku na žiadosť o informácie 

o majetkovoprávnom usporiadaní na Šúdolskej ul. Odbor majetku potrebuje mať pri 

usporiadaní pozemkov k dispozícii projektovú dokumentáciu. Podľa vyjadrenia z OVaR PD 

nie je vyhotovená z dôvodu, že mesto nemá na ňu vyčlenené finančné prostriedky, rovnako ako 

na realizáciu a majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. 

VMČ 4 zároveň berie na vedomie, že odbor majetku odpovedal p. Bádovskému na jeho podnety 

ohľadom chybne spracovaného ROEPu Nitra a ohľadom zjednotenia GIS na základe 

pasportizácie, generel. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

14) VMČ 4 prerokovalo žiadosť o vyjadrenie z odboru majetku, či VMČ 4 odporúča MZ 

v Nitre vo veci odkúpenia spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hornej časti Klokočinského 

parku medzi ul. Partizánska a Bellova od manž. Gabašovcov schváliť zmenu uznesenia MZ 

v Nitre č. 167/2017-MZ zo dňa 18. 05. 2017. 

Uzn.: VMČ 4 sa stotožňuje s odporúčaním odboru majetku aj Komisie MZ v Nitre pre 

financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť a neodporúča MZ v Nitre schváliť 

zmenu daného uznesenia ani pristúpiť na zmenu podmienok. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

15) VMČ 4 prerokovalo odpoveď z odboru majetku  a z OVaR na pripomienku VMČ 4 

ohľadom žiadosti manž. Bytelovcov o možnosť rozšíriť chodník na Pražskej ul. a opätovne 

otvoriť rokovanie so ŽSR za účelom dohody k majetkovoprávnym vzťahom. OVaR uvádza 

podmienky, za ktorých môže dôjsť k rozšíreniu chodníka na Pražskej ul. v časti od železničného 

prechodu po fi. Salamander. 

Uzn.: VMČ 4 žiada správcu komunikácie (SMS) o písomné odborné stanovisko k riešeniu 

nevyhovujúceho až havarijného stavu chodníka na Pražskej ul. na základe požiadavky manž. 

Bytelovcov. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

16) VMČ 4 prerokovalo vyjadrenie k žiadosti z ÚHA k možnosti prenájmu časti pozemku 

a vybudovanie kaviarne pre matky a deti na parc. „C“ KN č. 222/1 k.ú. Nitra. Podľa ÚHA 

navrhovaný inv. zámer nie je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Primárna 

je na danom území funkcia športovej vybavenosti. 

Uzn.: VMČ na základe uvedeného vyjadrenia z ÚHA nesúhlasí so zámerom p. Brtkovej a p. 

Ďurčovej z dôvodu nesúladu zámeru s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

17) VMČ 4 prerokovalo žiadosť o SO chodníka Dolnočermánska a jej nacenenie z OVaR. 

Uzn.: VMČ 4 odstupuje žiadosť VMČ 3 – Čermáň, keďže predmetný chodník patrí do 

mestskej časti Čermáň. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

18) VMČ 4 berie na vedomie odpovede z OVaR ohľadom cyklotrasy Mlynárce – Diely – 

Klokočina aj nacenenie inv. akcie SO komunikácie od Shell po odbočku Pražská a SO 

komunikácie Beethovenova. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 



 

19) VMČ 4 prerokovalo vyjadrenie k žiadosti ohľadom chodníka na Čajkovského ul. 38 

a ihriska za BD Čajkovského 38, ktorá prišla z OVaR. 

Uznesenie: VMČ 4 berie odpoveď OVaRu na podnet na vedomie. VMČ 4 neplánuje dané 

ihrisko opravovať, odporúča obyvateľom využívať ihrisko v najbližšej lokalite. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

20) VMČ 4 berie na vedomie odpoveď p. Šterdasovej zo SMS ohľadom orezania javora za BD 

Alexyho 24. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

21) VMČ 4 berie na vedomie odpoveď z OKČaŽP ohľadom odstránenia pergoly z dôvodu 

havarijného stavu v priestore Klokočinského jarmoku. Danú žiadosť zaradilo SMS do plánu 

opráv a údržby na rok 2019. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

22) VMČ 4 prerokovalo odpoveď z OKČaŽP ohľadom žiadosti o vyspádovanie komunikácie 

Benkova. SMS žiada upresnenie miesta z dôvodu potreby posúdiť, či ide o inv. akciu alebo 

údržbu miestnej komunikácie. 

Uzn.: VMČ 4 žiada o tvaromiestnu obhliadku SMS za účasti poslancov VMČ 4 (p. Rácová, 

Ajdariová, Hollý, Obertáš) a následne odpovedať VMČ4 na daný podnet. Ide konkr. 

o odvodnenie územia Benkova 6 – 8. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

23) VMČ 4 berie na vedomie odstúpenie žiadosti o vyznačenie dopravného značenia 

a možnosti ponechania spustenia CSS do 24 hod. na Hviezdoslavovej tr. z ÚHA na OKČaŽP- 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

24) VMČ 4 prerokovalo odpovede na pripomienky z OKČaŽP ohľadom systematického 

čistenia krajníc atď. a berie ich na vedomie. VMČ 4 upresní SMS miesto uvoľneného poklopu 

na Hviezdoslavovej v pravom jazdnom pruhu. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

25) VMČ 4 berie na vedomie odstúpenie žiadosti o preverenie možnosti doplnenia 

vodorovného dopravného značenia priechodov pre chodcov na MK Jurkovičova. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

26) VMČ 4 berie na vedomie list/vyjadrenie p. Gallovej, ktorá nie je ochotná zrieknuť sa 

predmetnej parcely v záhradkárskej oblasti na Kmeťovej v prospech p. Šiškovej. VMČ 4 

rešpektuje vyjadrenie p. Gallovej a platné Uznesenie č. 202/2018-MZ zo dňa 21. 06. 2018, 

ktoré schválilo prenájom záhradiek jednotlivým žiadateľom a v zmysle ktorého sú uzatvorené 

platné nájomné zmluvy.  

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

27) VMČ 4 berie na vedomie žiadosti k vyhradeniu parkovacích miest pre Petra Karasa 

a Richarda Briju. 



Uzn.: Zároveň VMČ 4 žiada odbor majetku o stanovisko, resp. prehľad platených 

parkovacích miest na Klokočine (p. Obertáš). 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

 

K bodu č. 6: 

Rôzne 

1. p. Obertáš žiada zaradiť SO chodníka Žilinská (2. etapa) – od Popradskej po Pezinskú – do 

zásobníka inv. akcií. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 

2. Všetky výbočiská autobusových zastávok na Hviezdoslavovej zaradiť do rozpočtu VMČ 4 

na rok 2020 (okrem nových betónových). 

 

 

K bodu č. 7: 

Požiadavky a pripomienky 

 

1. Mesto by malo začať riešiť umiestnenie plavárne pod Borinou a začať rokovať 

s vlastníkmi pozemkov -  vyjadrenie p. Tužinská odbor majetku 

2. VMČ 4 žiada odbor majetku a Komisiu MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku 

a podnikateľskú činnosť, aby predkladala na VMČ aj žiadosti týkajúce sa 

majetkovoprávnych vzťahov na tržnici Jurkovičova ul. (Sandokan) a iné (podnet p. 

Obertáša). 

3. SMS nacenilo odvodňovací žľab na Mikovíniho 2 do 4000 €. VMČ 4 žiada SMS 

o realizáciu. 

 

4. p. Hollý žiada:   

- opraviť parkovisko Poliklinika Klokočina – prepadlisko - SMS 

- opraviť koľaje na autobusovom výbočisku Hviezdoslavova prvá zastávka smer od židovského 

cintorína - SMS 

- posúdiť a zosúladiť preloženie ZDZ až k Matici, nakoľko na Dolnočermánskej začínajú 

parkovať návesy – SMS, kontaktovať Hollého 

- priestor za areálom ZŠ Benkova vyčistiť od náletových drevín – SMS 

- oprava a doplnenie hracích prvkov na detskom ihrisku na Novomeského medzi 61 a 79 – SMS 

- odstrániť pneumatiky na poľnej ceste z Golianovej ul. – SMS 

- vyčistiť schodisko z Popradskej na Piešťanskú/Prešovskú – SMS 

- doplniť DZ pre vozidlá do 5 m dĺžky na autobusovom výbočisku Dolnočermánska odstavný 

pruh pri zariadení SZSS Borinka – SMS 

- vyčistiť zastávku MHD pri Lidli – preveriť na majetkovom, kto sa má starať o danú zastávku 

5. p. Hlavinová Tekeliová žiada správu majetku o dôslednejšie kontrolovanie tržnice Sandokan 

a neporiadku okolo stánkov. 

Uzn.: VMČ 4 žiada správu majetku o dôslednú kontrolu predajcov na tržnici Sandokan, aby 

boli predajcovia, ktorí si po sebe neupratujú, napomenutí a upozornení pod hrozbou 

vypovedania zmluvy. VMČ 4 žiada správu majetku sledovať predávaný sortiment na tržnici 

Sandokan, ktorý by mal byť v medziach zákona. 

Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 



6. p. Vereš žiada za jeho osobnej účasti opravu chodníka na Partizánskej 57 – chodník sa 

prepadáva – SMS 

7. p. Svitač opätovne urguje opravu prepadnutého kanálu na Novomeského 59 – 61 - SMS 

 

 

 

 

 

V Nitre dňa 14. 05. 2019 

 

                    Mgr. Petra Ajdariová, v.r. 

                  predsedníčka VMČ č. 4 

 

  

 

Zapísala: 

Irena Lehocká,v.r. 

sekretárka VMČ č.4 

 


