
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

                                                    Z á p i s n i c a    č.  10/2019 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 09.09.2019 v Dome 

Matice slovenskej v Nitre 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:        3  

Neospravedlnení: 0 

Verejnosť:             podľa prezenčnej listiny   

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie otázok a žiadostí prítomných občanov 

3. Klokočinský jarmok - zhodnotenie 

4. Plánované akcie VMČ 4  

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 septembrovom zasadnutí. 

 

K bodu č. 2: 

Prítomní občania 

1) Vystúpil p. Palamarčuk s požiadavkou na vybudovanie chodníka – predĺženie jestvujúceho 

chodníka na Golianovej ul. č. 50, 52 a 54. Túto požiadavku prerokovalo VMČ 4 už dňa 13. 

03.2015 a odstúpilo ju OVaRu. Podľa odpovede OVaRu z roku 2015 bude zámer posúdený 

a zaradený do návrhu rozpočtu mesta na daný rok.  

Uznesenie: VMČ 4 ukladá SMS zrealizovať predĺženie jestvujúceho chodníka na 

Golianovej č. 50, 52 a 54. 

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

2) P. Hašuk vystúpil za investora so zámerom vybudovania ekologickej práčovne na 

Hviezdoslavovej triede. Prítomným členom VMČ 4 doložil projektovú dokumentáciu a 

sprievodnú a technickú správu. Predstavil stanoviská, ktoré si VMČ 4 vyžiadalo pri poslednom 

prejednaní zámeru (06/2019) -  a to odhadovaný dopad na zaťaženie životného prostredia v 

danej lokalite a odhadovaný dopad na zaťaženie dopravy.  P. Hašuk predstavil ekologický 

charakter celej prevádzky, navrhnutú mobilnú zeleň v jej tesnej blízkosti aj minimálne 

zaťaženie dopravy (v PD sú vypočítané 3 potrebné parkovacie miesta pre klientov a 

zamestnancov ekologickej práčovne). 

 



Uznesenie: VMČ 4 nesúhlasí so zámerom vybudovania ekologickej práčovne v danej 

lokalite aj z dôvodu, že nie je doriešené, čo s budovou v prípade skončenia účelu užívania. 

Zároveň VMČ 4 počká na vyjadrenie ÚHA a následne doplní svoje vyjadrenie. 

 

Hlasovanie k zneniu uznesenia: za – 9 , proti – 0, zdržal sa – 3 

 

3) Občania poďakovali členom VMČ 4 za podporu zámeru SO komunikácie Šúdolská, ktoré je 

na základe uznesenia zo septembrového MZ finančne kryté. Občania si vyžiadali oficiálne 

stanovisko odboru životného prostredia Okresného úradu v Nitre o začatí kolaudácie 

kanalizácie na Šúdolskej. Je potrebné skontrolovať na OVaRe stav pripravenosti PD na SO 

kom. Šúdolská.  

Uzn.: VMČ 4 žiada o súčinnosť odbor majetku a právne oddelenie pri hľadaní riešenia 

v otázke vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov na Šúdolskej ul., keďže bez 

splnenia tejto podmienky k SO nemôže dôjsť. 

 

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

 

 

K bodu č. 3: 

Klokočinský jarmok - zhodnotenie 

Predsedníčka poďakovala všetkým členom VMČ 4 za aktívnu účasť. 

Pozitíva: tradičné stánky 

Návrhy na zlepšenie: zvýšiť hliadky mestskej polície, separovanie plastov (p. Bakay: 

uprednostniť predajcov, ktorí by zálohovali plastové poháre), programová štruktúra (p. Rácová: 

investovať do 1 kvalitnej osobnosti v programe; p. Bakay: remeselná ulička a v prihláške 

predajca musí uviesť podrobnejšie informácie o sortimente; p. Hlavinová Tekeliová: 1 

folklórny deň), p. Obertáš: Z 3 dní jarmoku sa 1. deň bude variť fazuľovica a 3. deň niečo pre 

deti, napr. kukurica (doriešiť na októbrovom zasadnutí), p. Ajdariová: mesto pri ďalších 

ročníkoch zabezpečí umytie a upratanie priestorov (prenosné toalety, zvyšné jedlo, skladanie 

stanov - odvoz). 

 

VMČ 4 žiada v rozpočte odboru kultúry o navýšenie rozpočtu na Klokočinský jarmok 

2020 na 15 000 €. 

 

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

 

K bodu č. 4: 

Plánované akcie VMČ 4 

1. Na októbrovom zasadnutí VMČ 4: kontrola plnenia uznesení, vyúčtovanie a stav financií, 

príprava rozpočtu na rok 2020, návrhy pre odbor kultúry na program na budúcoročný 

Klokočinský jarmok, určenie termínu verejného stretnutia s občanmi na II. polrok 2019 – 11. 

11. 2019 od 17:30 – 19:00 v Dome Matice Slovenskej, spoluorganizácia Vianočného mestečka 

na Klokočine 

2. Na verejné novembrové zasadnutie VMČ 4 s občanmi pozvať primátora mesta Nitra, 

hlavného architekta, p. Horáka k téme parkovacia politika na Klokočine, vedúceho OVaRu a 

zástupcu Mestskej polície v Nitre. 



3. V sobotu 07. 12. 2019 usporiada VMČ 4 Mikulášsku zabíjačku na Mikovíniho od 9:00 – 

zabíjačka, 14:00 – program, 15:00 – 16:00 príde Mikuláš.  

4. VMČ 4 bude spoluorganizátorom Vianočného mestečka na Klokočine (13. – 15. 12. 2019), 

ktorého hlavným organizátorom Nitrafiesta o.z. , ktorého je p. Obertáš štatutárom. 

 

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

 

K bodu č. 5:  

Došlá pošta 

1) Vyjadrenie k žiadosti na výrub drevín na Alexyho ul č. 10 – 12. 

Uzn.: Apelovať na doriešení a realizácii u p. Gallika/ÚHA. 

Rovnako apelovať na SMS u p. Šterdasovej na zrealizovanie redukčného rezu na javore 

za OD na Alexyho č. 24. 

 

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

2) VMČ č. 4 prerokovalo žiadosť obyvateľov Beethovenovej ul v okolí ZŠ o vytvorenie nových 

parkovacích miest realizáciou nábehu na obrubník s možnosťou kolmého parkovania na cestu. 

Uzn.: Dané riešenie nie je zrealizovateľné, keďže ide o ochranné pásmo pri trafostanici. 

 

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

3) VMČ č. 4 prerokovalo doručenú žiadosť o pridelenie 4 lavičiek pre BD na Alexyho č. 10 – 

12 a 14 – 16. Pred každý BD jednu lavičku. 

Uzn.: VMČ 4 žiada OKČaŽP zaradiť do plánovaných akcií (p. Piesecký). 

 

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

4) VMČ č. 4 prerokovalo žiadosť z odboru majetku o vyjadrenie sa k návrhu zámeny 

nehnuteľností s RKC (konkr. ZŠ sv. Marka, objekty v areáli bývalých Kasární pod Zoborom, 

pozemok na Podzámskej). Dôvodom je vytvoriť prístupové komunikácie a parkovacie miesta 

pre MŠ Dobšinského a plánované kreatívne centrum. 

Uzn.: VMČ 4 žiada odbor majetku o finančné ohodnotenie/znalecké posudky budov 

a pozemkov určených k zámene, a to aj majetku, ktorí mesto získa, aj majetku, ktorí 

vymení. Následne sa VMČ 4 vyjadrí k predloženému návrhu. 

 

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

 

K bodu č. 6 a 7: 

Požiadavky a pripomienky, Rôzne 

 

1. VMČ 4  žiada vedúcu kancelárie prednostu o promptné vymenenie informačných tabúľ, ktoré 

nespĺňajú základné bezpečnostné podmienky a sú nefunkčné, ďalej žiada zakúpiť do tabúľ silné 

magnety a nevešať úradné listiny cez zápisnice VMČ. 

Z dôvodu poškodzovania zdravia členov VMČ 4 nie sú vkladané do informačných tabúľ 

informácie, na čo sú členovia VMČ 4 atakovaní obyvateľmi, napr. cez odkaz pre starostu. 

VMČ 4 žiada náhradný kľúč od informačnej tabule na Petzwalovej ul. 

2. P. Rácová žiada osadiť lavičky pred Sandokán k fontáne – SMS 



- žiada preveriť stav investičných akcií VMČ 4 - OVaR 

3. P. Vašinová žiada vyriešiť zvýšený výskyt potkanov v oblasti Alexyho, Benkova, 

Jurkovičova – OKČaŽP 

Žiada opravu chodníka k MŠ Alexyho zo strany Benkovej ul. - SMS 

Žiada doriešiť parkovanie pri Židovskom cintoríne zámenou s NSK – Horák 

4. p. Ajdariová žiada návrhy riešenia na zabezpečenie bezpečnosti chodcov na Pražskej ul.  – 

p. Šranková 

Žiada vyčistiť zelinu na Popradskej – SMS 

5. p. Šutka žiada prečistiť lipu na Novomeského, kvôli ktorej nie je vidieť značka STOP – SMS 

+ po pravej strane osadiť dopravné značenie Zákaz zastavenia – p. Šranková + žiada Mestskú 

políciu o pokutovanie nedodržiavania zákazu zastavenia na Novomeského pri stánkoch 

6. p. Hlavinová Tekeliová žiada za Škultétyho 36 – 42 odstrániť staré zhrdzavené hracie prvky 

– SMS 

VMČ navrhuje v tejto lokalite po zrealizovaní prác na teplovodných rozvodoch vybudovať 

dopravné ihrisko – SMS 

- preveriť znížený počet parkovacích miest na plánovanom/schválenom parkovisku na 

Škultétyho 30 – OvaR 

7. p. Vereš žiada presvetliť svah medzi Petzwalovou a Novomeského od schodov od 

Hviezdoslavovej od zeme na 0,5 m a preriediť - SMS 

8. p. Svitač žiada pokosiť na Partizánskej – SMS + dôslednejšiu kosbu na celej Klokočine 

 

 

 

 

 

V Nitre dňa 19. 09. 2019 

 

                    Mgr. Petra Ajdariová, v.r. 

                    predsedníčka VMČ č. 4 

 

  

 

Zapísala: 

Irena Lehocká, v.r. 

sekretárka VMČ č.4 

 


