
Výbor mestskej časti č.:          4  Klokočina 
Predseda VMČ :                               Mgr. Petra Ajdariová 
Sekretárky výboru:                                     Viera Gajdošová,  Mária Cok Steinemannová 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

        
                                           Z á p i s n i c a 
 
z rokovania výboru mestskej časti č. 4 Klokočina konanej dňa  07.12.2020 s týmto programom:  
 
1) Otvorenie a schválenie programu  
2) Žiadosti o vyjadrenie: 

2.1 Žiadosti o stanovisko – občania 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta  

3) Listy a odpovede 
4) Rôzne  
5) Pokyn na referát organizačný 

 
Rokovanie výboru mestskej časti Klokočina sa realizovalo cez ZOOM. Prihlásení boli 
členovia výboru : poslankyňa Ajdariová, poslanec Obertáš, poslanec Dovičovič, 
poslankyňa Rácová, poslankyňa Buršáková, poslanec Hollý, členka výboru Dubaiová, člen 
výboru Vereš. Neprihlásení: p. Bakay, p. Jursa, p. Vašinová, p. Svitač, p. Šutka a p. Šabík. 
Výbor mestskej časti bol uznášaniaschopný. 

 
K bodu 1) Otvorenie a schválenie programu 
     Zasadnutie otvorila predsedníčka VMČ pani Ajdariová, ktorá privítala  členov výboru 
a oboznámila ich s programom rokovania. Prítomní členovia VMČ súhlasili s navrhnutým 
programom.  
 
K bodu 2)  Žiadosti o vyjadrenie 
2.1  Žiadosti o stanovisko – občania 
2.1.1  Žiadosť pána J. Kotýnka, Partizánska 61 o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
2.1.2  Žiadosť pána M. Magu o riešenie parkovania na ulici Benkova, kde bolo možné parkovať 
po pravej strane a teraz sa sústreďuje parkovanie pred BD Jurkovičova 2-4-6. 
Poslanec Obertáš navrhuje v budúcom roku rozšírenie komunikácie po pravej strane cez 
stredisko mestských služieb. Poslanec Dovičovič súhlasí s riešením rozšírenia komunikácie 
s vyznačením nových parkovacích miest. 
Stanovisko VMČ: VMČ navrhuje riešiť parkovanie rozšírením komunikácie, čím sa vytvoria  
nové parkovacie miesta. VMČ podnet odstúpi na stredisko mestských služieb. 
2.1.3  Návrh pána Ing. Sitkeya na zmenu organizácie dopravy na MK Borodáčova. 
Stanovisko VMČ:  Členovia výboru skonštatovali, že podobný návrh už predkladali. Požiadajú 
odbor dopravy, aby zvolal tvaromiestnu obhliadku za účasti poslanca Obertáša a navrhovateľa 
Ing. Sitkeya. Návrh p.Sitkeya je doplnený o rozšírenie komunikácie a vytvorenie nových 
parkovacích miest spolu so zmenou organizácie dopravy – zjednosmernenie ulice Borodáčova. 
VMČ žiada odbor dopravy po obhliadke zaslať stanovisko k návrhu p.Sitkeya. 
2.1.4  Žiadosť riaditeľa ZŠ Benkova o riešenie situácie v nepriechodnej časti parkoviska pred 
hlavnými vchodmi do A a B blokov ZŠ Benkova. Navrhuje zväčšiť kapacitu parkoviska 
odstránením trávnatej plochy a krovín a vyznačením dopravného značenia. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s opravou parkovacej plochy, nesúhlasí s odstránením 
trávnatej plochy. Požiadavku odstúpi na stredisko mestských služieb. Poslanec Obertáš 
konštatoval, že dokumentácia zmeny organizácie dopravy v tejto časti bola spracovaná na 2. 
etapy z toho 1. etapa bola už zrealizovaná. 
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2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta 
 
2.2.1 Odbor majetku: 
1) Žiadosť o stanovisko k návrhu zámeny pozemkov  vo vlastníctve mesta Nitry so 

spoločnosťou PROFINEX, s.r.o Banská Bystrica, ktorá vlastní pozemky pod Borinou. 
Odbor majetku zabezpečí znalecké posudky. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada stanovisko odboru majetku, či  pozemky vo vlastníctve firmy 
PROFINEX s.r.o Mesto Nitra potrebuje pre nové investičné akcie. 

2.2.2 Odbor dopravy: 
1)  Žiadosť o stanovisko k návrhu lokalít na vybudovanie verejne prístupných nabíjacích staníc  
     a na prenájom parkovacích miest pre firmu GTIS charging. SK s.r.o Trenčín. 

Stanovisko VMČ:  VMČ súhlasí s vybudovaním nabíjacích staníc ale nami vytypovanými 
lokalitami. VMČ navrhuje nabíjacie stanice: l. miesto pri Športovej hale, 2. na parkovisku 
Čajkovského (ako býva jarmok). Nesúhlasí so zaberaním miesta na verejných 
parkoviskách. Skôr ako príde k realizácii, žiadame navrhované lokality predložiť na 
rokovanie výboru. 

 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 List NTS a.s. Nitra k využitiu voľných kotolní po vybudovaní výmenných staníc. 
 Stanovisko odboru dopravy k vyvolaniu rokovanie KDI na realizáciu spomaľovača na 

Jurkovičovej ulici pri pošte 11. (VMČ žiada informáciu z investičného oddelenia 
o stave pripravenosti tohto projektu) 

 Odpoveď odboru majetku na majiteľa stánku na tržnici pri Sandokanovi.  
 Odpoveď odboru životného prostredia na riešenie výrubu briez v meste, vyvetvenie 

stromov na Klokočine, odborné posúdenie výrubu stromov a náhradná výsadba. 
 Oznámenie odboru dopravy o umiestnení trvalého dorpavného značenia na MK A. 

Točíka a Šúdolskej ulici. 
 

K bodu 4) Rôzne 
 Predložený plán zasadnutia výboru mestskej časti Klokočina na budúci rok 2021. 

Predsedníčka výboru požiadala o mimoriadne zasadnutie 11.1.2021 o 16.00 hod . cez 
ZOOM k bodu investičné akcie do roku 2021. 

 Informácia o čerpaní finančných prostriedkov určených pre výbor mestskej časti. 
Vzhľadom na zrušenie verejných posedení s občanmi, výbor navrhuje finančné 
prostriedky vyčerpať pre deti v MŠ na Klokočine ako Vianočný darček (materiálne 
vybavenie do MŠ). 

 Poslanec Obertáš žiada riešiť súvislú opravu komunikácie od Čajkovského 30-36  
smerom k medicínskemu centru prípadne vyfrézovanie vyjazdených pásov na 
parkovisku pre BD 

 Poslankyňa Rácová upozorňuje na nerovný asfalt na MK Dolnočermánska pred 
semaforom smerom na ulicu Hviezdoslavova. Ďalej navrhuje obnovu priestoru tržnice 
pri Sandokanovi. Sídlisko Klokočina bolo pri rozdelení úveru 9 mil. eur poškodené 
odmietnutím investície vo výške 800 tis. Eur predsedníčkou výboru do námestia pri 
potravinách Sandokan, VMČ o tom nerokoval a nehlasoval a v podstate ani nevieme, 
čo bolo obsahom tejto navrhnutej investičnej akcie. V zámeroch VMČ sa okrem 
chodníkov, ciest a parkovísk už niekoľko rokov nachádzajú návrhy na revitalizáciu 
námestia pri Sandokanovi, hlavnej križovatky, priestorov Klokočinského jarmoku, 
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Parku pod Borinou. A keď hovoríme o kritickom stave chodníkov, tak takýmto 
prístupovým chodníkom je spomínané námestie pri potravinách Sandokan. 

 Poslankyňa Buršáková navrhuje, aby pri preberaní investičných akcií v našom obvode 
bol prítomný zástupca VMČ. Zároveň tlmočila žiadosť občanov BD Novomeského 33-
35 o opravu chodníka. 

 Členka výboru Tekeliová sa prikláňa k požiadavke obnoviť priestor pri Sandokanovi 
a navrhuje obnovu chodníkov na celej Klokočine, ktoré sú v zlom stave. Upozornila na 
rozkopávku po NTS a.s., ktorá nečistí chodníky od blata pri výmene rozvodov. 

 Poslanec Obertáš sa zúčastnil obhliadky rozkopávok po výmeny rozvodov a tam bolo 
dohodnuté, že NTS a.s. vyčistí znečistené chodníky. 

 Predsedníčka pani Ajdariová požiadala členov výboru, aby si pripravili do 18.12.2020 
návrh na opravu 5 chodníkov, 5 komunikácií  a 5 parkovísk, ktoré je nutné opraviť. 
Z nich potom zostavíme požiadavku za výbor na rok 2021, s ktorou oboznámime 
prednostu MsÚ. Poslankyňa Rácová navrhuje aj obnovu priestoru pri Sandokanovi. 

 
Na záver predsedníčka výboru poďakovala členom výboru za aktívnu časť a rokovanie 
ukončila. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované mimoriadne na 11.1.2021 o 16.00 hod. 
V prípade sprísnených hygienických opatrení bude  cez ZOOM. 
 
 
K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
07.12.2020  
požiadavky na odborné útvary 
 
 

Odbor dopravy: 

1. VMČ na základe návrhu Ing. Andreja Sitkeya žiada stanovisko k návrhu organizácie dopravy 
na MK Borodáčova presunom chodníka do zelene a zjednosmerniť v smere od Benkovej 
k Jurkovičovej, čím vzniknú nové parkovacie miesta so šikmým státím. Ďalej žiada odbor 
dopravy zvolať tvaromiestnu obhliadku za účasti  poslanca Obertáša a navrhovateľa Ing. 
Sitkeya. 
 
 

Odbor strediska mestských služieb: 

l. VMČ navrhuje riešiť parkovanie na komunikácii Benkova, kde bolo zrušené parkovanie po 
pravej strane, rozšírením komunikácie, čím vzniknú nové parkovacie miesta. Túto požiadavku 
žiada výbor zaradiť do plánu na rok 2021 (kontakt poslanec Obertáš). 
2. VMČ žiada zaradiť do plánu opráv na rok 2021 opravu parkovacej plochy pred ZŠ Benkova 
a to novým asfaltovým povrchom. (kontakt poslanec Obertáš) 
3. VMČ žiada vyfrézovať zdvihnutý asfalt na MK Dolnočermánska  pred semaforom smerom 
na ulicu Hviezdoslavova 
 
 
V Nitre dňa 07.12.2020 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová, v.r. 
                                                                                     predsedníčka VMČ č. 4 Klokočina 
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 


