
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

Z á p i s n i c a    č.  7/2019 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina za účasti primátora mesta Nitry Mareka 

Hattasa, ktoré sa konalo dňa 21.05.2019 v Dome Matice slovenskej v Nitre 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:        4  

Neospravedlnení: 0 

Verejnosť:             podľa prezenčnej listiny   

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Diskusia s prítomnými občanmi 

 

K bodu č. 1: 

Podpredseda VMČ 4, František Hollý, privítal prítomných a predstavil členov VMČ 4 z radov 

poslancov aj zástupcov verejnosti. Následne privítal prítomných primátor mesta Nitra, Marek 

Hattas, a načrtol 2 základné problémy, ktoré eviduje na Klokočine: 1. informoval o tom, že 

NTS začala s rekonštrukciou teplovodov na Klokočine, 2. potreba riešiť parkovaciu politiku 

a potreba posilniť právomoci mestskej polície. 

 

K bodu č. 2: 

1. Vystúpili občania zo Šúdolskej ul. a priľahlých ulíc, ktorí žiadajú mesto Nitra o SO, resp. 

rekonštrukciu mestskej komunikácie Šúdolská po prácach na kanalizácii z dôvodu 

dlhopretrvávajúceho havarijného stavu súčasnej komunikácie. Pán Kóňa odovzdal 

primátorovi mesta Nitra oficiálny list so žiadosťou o riešenie situácie, zároveň žiada 

o vyjadrenie aj VMČ 4. P. Kóňa navrhuje riešenie zlého stavu komunikácie v dvoch 

etapách: 1. kanalizácia, 2. kompletná rekonštrukcia komunikácie a nové verejné osvetlenie. 

P. Kóňa na stretnutí požiadal p. primátora vyčleniť 30 000 € na PD Rekonštrukcia mestskej 

komunikácie Šúdolská (žiada aj o rekonštrukciu MK Griesbachova a Jarabinova). Suma je 

odhadovaná na základe odhadu Ing. Lisého a zahŕňa: - rozšírenie vozovky na max. 5,50m 

v úseku cca. 800m a max. 4,00m s výhybňami v úseku cca 700m, celková dĺžka vozovky 1 

500 m, dobudovanie jednostranného chodníka v dĺžke cca 500 m, odvodnenie dažďovou 

kanalizáciou s vyústeniami do Kyneckého potoka o dĺžke cca 1400 + 700 m, prekládka cca 

6 ks stĺpov vzdušnej NN siete a VO vrátane vodičov. P. Kóňa zdôraznil, že by malo ísť 

o celomestskú investičnú akciu, nie o investičnú akciu VMČ 4 a že rekonštrukcia by mala 

začať od Jarockej ul. Ďalej p. Kóňa informoval, že na Šúdolskej, resp. Griesbachovej ul. je 

predaných ďalších 20 pozemkov bez prístupovej komunikácie a upozornil na to, že 

v budúcnosti bude potrebné zaviesť na Šúdolskú aj MHD. Obyvatelia teda žiadajú vyčleniť 

prostriedky z rozpočtu na spracovanie PD na rekonštrukciu Šúdolskej ul. a na následnú 

realizáciu/kompletnú rekonštrukciu, ktorej odhadovaná cena je cca. 1 mil. €. 

Nevyhnutné je vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov, ktoré odbor majetku môže 

riešiť až na základe PD. 



 

Odpovede a reakcie primátora a členov VMČ 4:  

 - p. Obertáš sa opýtal, ako je možné, že mesto nepodpísalo preberací protokol na 

kanalizáciu Šúdolská, ale faktúry už boli uhradené? 

 - VMČ 4 zaradilo PD Rekonštrukcia komunikácie Šúdolská do zásobníka prioritných 

investičných akcií na rok 2019 s predpokladaným nákladom na PD – 16 000 € 

 - p. Dovičovič upozornil na problém, že sa na Šúdolskej a v okolí stavia neorganizovane, 

bez pripojenia k inžinierskym sieťam 

 - Reklamáciu na práce na Šúdolskej je možné uplatniť, ale podľa istého časového postupu. 

Zhotoviteľ by mal raz do týždňa monitorovať cestu a dosypávať jamy 

- p. Rácová sa opýtala, či podporia obyvatelia Šúdolskej zjednosmernenie Šúdolskej ul od 

Hviezdoslavovej? Ďalej chce, aby bola PD na Šúdolskú zverejnená aj s vyznačenými 

kritickými úsekmi a zdôraznila, že všetko stojí na vysporiadaní majetkovo-právnych 

vzťahov 

- p. primátor navrhol samostatné stretnutie k téme Rekonštrukcia komunikácie 

Šúdolská za prítomnosti hlavného architekta mesta Nitra, OVaR, stavebného úradu, 

odboru majetku, VMČ 4 a občanov 

 

2. manželia Bytelovci – žiadosť o rozšírenie chodníka na Pražskej ul. na min. 1,5 m 

a posunúť cestu k železnici, pričom by bola potrebná prekládka sietí.  

Odpovede p. primátora a VMČ 4: 

- rokovania mesta Nitra a ŽSR neboli úspešné 

- podľa uznesenia VMČ 4 zo 6. mája 2019 VMČ 4 žiada správcu komunikácie (SMS) 

o písomné odborné stanovisko k riešeniu nevyhovujúceho až havarijného stavu chodníka 

na Pražskej ul. , čiže riešenie havarijného stavu je v rokovaní 

- zábradlie na Pražskej je nezrealizovateľné 

- na základe vyjadrení všetkých expertov (predpoklad jún/júl 2019) je potrebné zvážiť 

zjednosmernenie od Nitrianskej ul. po Piešťanskú, k čomu bude potrebné aj vyjadrenie 

dopravného inšpektorátu a rokovania s firmami sídliacimi na Pražskej ul (napr. 

Salamander) 

 

3. Pripomienky a otázky p. Bidelnicu: 

- nesvieti osvetlenie na priechode pre chodcov na Hviezdoslavovej tr. 

- žiada vyznačiť cyklochodník pri Židovskom cintoríne 

      - chýbajú mu informácie o dianí v meste v tlačenom inzertnom periodiku ECHO 

- prečo si mesto berie úver a prečo majú noví zamestnanci MsÚ v Nitre vysoko nastavené 

platy 

Odpovede p. primátora a členov VMČ 4: 

 p. Rácová: aktuálne prebieha oprava osvetlenia priechodu pre chodcov na Hviezdoslavovej    

tr. 

 p. primátor: - je možné uvažovať nad obnovou tlačených informácií o meste vo forme 

schránkových novín 

 - mesto si berie úver, lebo by inak nič nemohlo zrealizovať. Ak doteraz mesto končilo rok 

s prebytkovým rozpočtom, bolo to preto, že sa napr. nezrealizovalo 40 investičných akcií 

za 7 miliónov, ktoré boli na daný rok naplánované a kryté v rozpočte 

- mesto chce vyššími platmi motivovať odborníkov na konkr. oblasti, napr. doprava apod., 

aby pre mesto pracovali 



 

4. Pani z Jurkovičovej ul. sa pýtala na zámer s pozemkom pod zavretým obchodom 

Delikates na Jurkovičovej pri pošte. Dostala sa k nej architektonická štúdia na 

polyfunkčný dom, ktorého súčasťou by mala byť herňa. 

Odpovede: p. Rácová: tento polyfunkčný objekt tam bol plánovaný v minulosti, ale 

aktuálna štúdia a projekt, ktoré sú na schválení na ÚHA, počíta s bytovým domom.  

5. Docentka Ivaničová: - potrebné informovať občanov nielen cez fb/sociálne siete a 

internet 

- ťažko sa hľadajú zápisnice VMČ na webe mesta 

- zničená informačná tabuľa na Čajkovského 

- žiada postaviť chodník z Kmeťovej na Bizetovu 

- bar a herňa Dilema len zo slova herňa prelepil písmeno ň 

- prečo má mesto v kalendári kultúrnych podujatí na rok 2019 aj akcie, ktoré nie sú 

finančne kryté, konkr. Raňajky v tráve pri Dražovskom kostolíku 

- súťaž Mením moje mesto nebola úplne objektívna, keďže tam súťažili projekty 

s rôznou náročnosťou realizácie 

- v mestskom stánku vo Fanzóne na Svätoplukovom námestí nevedeli brigádnici 

reagovať na otázky o smerovaní mesta 

Odpovede p. primátora: - existujú aj tlačené médiá, napr. mesačník Nitra dostupný 

v stánkoch alebo My Nitrianske noviny, je určite potrebné zvážiť aj obnovenie 

informácií o meste v ECHU – schránkových novinách 

- zápisnice VMČ sú zverejnené na webe mesta na tom istom mieste, je ale určite 

potrebné sprehľadniť web mesta, aby umožňoval tzv. intuitívne hľadanie 

- v septembri 2019 by malo byť platné VZN 

 - raňajky v tráve budú v tom istom termíne na tom istom mieste, len pod iným názvom 

(Dražovský piknik) a pod iným organizátorom 

- súťaž Mením svoje mesto má ešte svoje nedostatky, napr. aj spôsob hlasovania 

- Fanzóna je na Svätoplukovom námestí za účelom informovania o hokeji a predaja 

fanúšikovských predmetov 

6. Obyvateľka ul. Na Lúkach na Šúdoli:- taktiež žiada „oživiť“ tlačené médium ECHO 

- žiada zrekonštruovať Šúdolskú ulicu, pričom oni si samostatne opravili, vybudovali 

vlastnú cestu (Na Lúkach), ktorá ako jedna z mála na Šúdole nie je jednosmerná 

- žiada preveriť vodorovné značenie na Jarockej ceste, kde je po obnove značenia plný 

pruh, cez ktorý nemôžu odbočiť do domov – preveriť na SMS, ÚHA 

7. Pochvala za odstránenie skládky zo Šúdolskej 

- nepostačuje kapacita kontajnerov na plasty – je možnosť ich odvážať do zberných 

kontajnerov v inej časti mesta 

 

V Nitre dňa 23. 05. 2019 

 

                    Mgr. Petra Ajdariová, v.r. 

                  predsedníčka VMČ č. 4 

 

  

Zapísala: 

Irena Lehocká,v.r. 

sekretárka VMČ č.4 


