
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 
 
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina konanej dňa  10.2.2020 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 

 
      Na zasadnutí sa zúčastnili  členovia výboru za mestskú časť Klokočina (predložená 
prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi), prítomní: 11 členov, ospravedlnení : p. 
Dovičovič, p. Vašinová, p. Šabík, p. Svitač. 
Prítomní občania: pán Ľuboš Daniel zo Šúdolskej ulice. 
 
K bodu 1) Otvorenie a schválenie programu 
     Zasadnutie otvorila predsedkyňa VMČ pani Ajdariová, ktorá privítala  členov výboru 
a oboznámila ich s programom rokovania. Prítomní členovia VMČ súhlasili s navrhnutým 
programom.  
Predsedníčka oboznámila členov výboru s pridelenými finančnými prostriedkami na činnosť 
výboru na rok 2020. Požiadala pracovnú skupinu : p. Obertáš, p. Hollý, p. Tekeliová, p. 
Ajdariová, p. Bakay a p. Vereš, aby pripravovali plán podujatí, ktoré budú pre výbor mestskej 
časti prioritou : Deň detí, Mikuláš, 2 tancovačky v DMS a to 16.4.2020 a 17.10.2020.  Pracovné 
skupiny sa budú podieľať na výbere kultúrneho programu,  zábavných prvkov a stánkov na 
občerstvenie. 
 
K bodu 2)  Žiadosti o vyjadrenie 
2.1  Žiadosti o stanovisko – občania 
2.1.1  Žiadosť pána Daniela zo Šúdolskej ulici o informáciu, v akom štádiu je projektová 
dokumentácia rekonštrukcie Šúdolská ulica a či bude mestská hromadná doprava doplnená aj 
na Šúdol. 
Poslankyňa Rácová plne podporuje doplnenie hromadnej dopravy aj do tejto lokality a žiada, 
aby výbor bol informovaný o riešení hromadnej dopravy v meste Nitra, nakoľko poslanci 
nemali možnosť pripomienkovať súťažné podmienky. Ďalej uviedla, že na stretnutí 
s primátorom mesta 14.1.2020 bolo povedané, že je potrebné majetkovo vysporiadať pozemky 
pod miestnou komunikáciou, cesta bez chodníkov nespĺňa normu na autobusové zastávky. Pán 
Daniek uviedol dve možnosti, kde by sa dali umiestniť autobusové zastávky ale tiež je tam 
potrebné majetkové vyrovnanie.  
VMČ žiada o informáciu odbor investičnej výstavby v akej fáze pripravenosti je príprava PD 
na rekonštrukciu Šúdolskej ul. . 
 
2.1.2  Žiadosť pána Smolárika o vyjadrenie k vyhradenie parkovacieho miesta pre osobu ZŤP 
na Jurkovičovej 19. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí. 
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2.1.3  Žiadosť pani Lenky Studenej o vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta pre fyzickú 
osobu na ulici Mikovíniho. 
Stanovisko VMČ: VMČ nesúhlasí. 
 
2.1.4  Žiadosť pána Práznovského o povolenie užívania verejného priestranstva k účinkovaniu 
s kolotočmi počas Klokočinského jarmoku. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiadosť berie na vedomie a dáva na vedomie pracovnej skupine 
z členov výboru, ktorá sa bude zaoberať výberom účinkujúcich na kultúrnych podujatiach. 
 
 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta 
 
2.2.1 Odbor majetku: 
1) Žiadosť o vyjadrenie k ponuke na odkúpenie /vysporiadanie nehnuteľnosti pod MK 

Hviezdoslavova. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie a stotožňuje sa s vyjadrením ÚHA. 
 

2)  Žiadosť spoločnosti TEXIKOM s.r.o Nitra o prenájom časti pozemku p.č. 7374/19 o výmere    
     15 m2 za účelom umiestnenie štýlového stánku na predaj pekárenských výrobkov. 
     Stanovisko VMČ:  VMČ súhlasí so stanoviskom ÚHA. 
 
3) Valorizácia pre rok 2020 
     Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie návrh na neuplatnenie valorizácie pre rok 2020 
     a odporúča MZ schváliť neuplatnenie valorizácie ročného nájomného pre rok 2020. 
 
 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Informácia o majetkových vzťahoch pozemkov pod plánovanou výstavbou BD na 
Kmeťovej. 
 

 
 
K bodu 4) Rôzne 

 Predsedkyňa výboru pani Ajdariová informovala členov výboru o stretnutí 
s prednostom MsÚ ohľadne investičných akcií pre VMČ Klokočina, ktoré boli 
schválené v rozpočet na rok 2019 a presúvajú sa do rozpočtu na rok 2020. Jedná sa 
o Parkovisko Škultétyho 40-44, súvislá oprava s debarierizáciou Jurkovičova – 
Partizánska + chodníky, Parkovisko Bizetova, oprava MK Hviezdoslavova – Kmeťova 
po Šúdolskú ul. a súvislá oprava MK Škultétyho 32-44. 

 Členka výboru p. Tekeliová - Hlavinová navrhuje opraviť chodník na Dolnočermánskej 
ulici a požiadala o umiestnenie spomaľovačov na Jurkovičovej od Pošty k Sandokanu. 

 Poslankyňa Rácová navrhuje do návrhu rozpočtu na rok 2020 vybudovanie 
odvodňovacieho žľabu pri stojisku KO Benkova, nacenené na 5000 Eur. Členovia 
výboru súhlasili. 

 Ďalej poslankyňa Rácová navrhuje zistiť zámer hlavného architekta na priestor tržnice 
pred Sandokanom, ktorý nutne potrebuje opravu asfaltového povrchu. Predsedkyňa 
výboru požiadala pani poslankyňu, aby zvolala stretnutie s hlavným architektom za 
účasti p. Hollého, Obertáša a p. Tekeliovej, aby vyjadril svoj zámer s týmto priestorom. 

 Predsedníčka pani Ajdariová s poslancom Hollým preveria možnosť opravy chodníkov 
cez stredisko mestských služieb v roku 2020. 

 Poslankyňa Rácová ďalej požiadala o informáciu o zámere vybudovať Plaváreň pod 
Borinou. VMČ vyžiada informácie od odborných útvarov. 
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 Členka výboru Dubaiová požiadala o hliadky MsP pri trafostanici BD Alexyho 24, tesne 
pod MŠ od 16.00 do 18.00 hod. 

 Poslankyňa Rácová požiadala členov výboru o podnety a návrhy na opravu školských 
budov.  Poslanec Obertáš navrhuje vymeniť plot MŠ Bazovského je v havarijnom stave. 
Poslanec Hollý navrhuje rekonštrukciu kuchyne na ZŠ Škultétyho, MŠ Alexyho 
zateplenie II. Etapa, ZŠ Benkova zvislé a ležaté rozvody a kanalizácia. Pri MŠ 
Čajkovského nie je vybudovaný okapový chodník z kameňa, vyvýšenie vstupného 
chodníka pri MŠ Čajkovského (je zaplavený vedľa terasy).  

 Poslanec Obertáš navrhuje vybudovať na asfaltovej ploche Bazovského – Mikovíniho 
detské multifunkčné viacgeneračné ihrisko s oplotením. Hlasovanie za: všetci 

 Do návrhu rozpočtu na rok 2020 navrhuje súvislú opravu komunikácie Čajkovského 28-
38. 

 Poslankyňa Rácová apeluje na komisiu životného prostredia, aby vplývala na osvetu, 
aby občania horúci olej nevylievali do kanalizácie. Poslanec Obertáš prerokuje 
v komisii.  

 Na budúci výbor prizvať  p. Gavaloviča a p. Košičára zo strediska mestských služieb. 
 
K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
10.2.2020 
 
Požiadavky na odborné útvary 
 
Útvar hlavného architekta: 
l. VMČ žiada informáciu o zámere vybudovať Plaváreň pod Borinou. Či tento zámer má 
predpoklady reálnej výstavby. 
 
Odbor komunálnych činností a ŽP: 
1.  VMČ žiada preveriť možnosť osadiť spomaľovač na Jurkovičovej ulici od Pošty 
k Sandokanu. 
2. VMČ žiada preveriť možnosť vybudovať spojovaciu komunikáciu - prepoj z Bizetovej 31 na 
Bizetovu 41 a urobiť tam jednosmerku, alebo prepojiť Bizetovu s Beethovenovou (kontakt 
poslanec Obertáš) 
3. Poslanec Hollý navrhuje preložiť dopravnú značku „koniec zóny zákazu státia“ na 
Dolnočermáskej ulici až po schodisko do Mestskej haly. 
4.  Poslanec Hollý žiada osadiť zábranu proti jazde po chodníku od križovatky Dolnočermánska 
- Škultétyho k  Novomeského 4 za priechod pre chodcov na chodníku Dolnočermánska k BD 
Novomeského 4 
5. VMČ žiada informáciu, kedy bude vybudovaná elektrická prípojka v parku pod Borinou, 
ktorá bola v projektovej dokumentácii a je potrebná pri akciách. 
6. VMČ žiada doplniť verejné osvetlenie na chodníku vedľa benzínky Slovnaft smerom ku 
Kauflandu (p. Tekeliová- Hlavinová). 
7. VMČ žiada preveriť vybudovať podzemné smetné nádoby na Jurkovičovej 23. 
8. VMČ žiada preveriť možnosť osadenia zrkadla pri výjazde z Petzvalovej 11-15 a žiada 
vypracovať rozhľadový trojuholník na výjazd z križovatky. 
9. Vzhľadom na pravidelne sa opakujúce havárie vozidiel na križovatke Jurkovičova-
Partizánska-Pezinská VMČ žiada zvážiť osadenie zrkadla. 
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
1. VMČ žiada naceniť vybudovanie cca 20 m chodníka a priechodu pre chodcov pre ZŠ sv. 
Marka na Klokočine podľa návrhu občana Rastislava Lehockého. 
2. VMČ žiada naceniť debarierizáciu chodníka od Novomeského 4 po Škultétyho. 
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3. VMČ žiada o informáciu odbor investičnej výstavby v akej fáze pripravenosti je príprava PD 
na rekonštrukciu Šúdolskej ul.  
 
 
Mestská polícia: 
1. VMČ žiada vykonávať kontrolu pri kotolni – trafostanica pri BD Alexyho 24, tesne pod MŠ 
Alexyhov od 16.00 do 18.00 hod. 
 
Odbor majetku: 
l. VMČ žiada informáciu o zámere vybudovať Plaváreň pod Borinou, či sú všetky pozemky, na 
ktorých je zámer vybudovať plaváreň vo vlastníctve Mesta Nitry. 
 
Stredisko mestských služieb: 
l. VMČ žiada opíliť a odstrániť suché konáre pred ZŠ Benkova 18, fotodokumentácia zaslaná 
Ing. Vencelovej. 
2. VMČ žiada na podnet p. Molnárovej (0904300632) zredukovať konáre brezy a ihličnatého 
stromu pri Bazovského 3. Fotodokumentácia zaslaná Ing. Vencelovej. 
3. VMČ žiada osadiť gumenú dopadovú plochu na detské ihrisko pod Borinou. 
4. VMČ žiada vyčistiť obrubníky a komunikáciu pod vŕbou smer k ZŠ na Benkovej ulici. 
Fotodokumentácia zaslaná pánovi Košičárovi. 
5. Člen výboru pán Vereš žiada upratať komunikáciu Parizánska – Pezinská znova po havárii. 
6.VMČ žiada osadiť kamenný balvan na ostrovček, kde sa otáčajú vozidlá na Škultétyho 5 (p. 
Šutka). 
7. VMČ žiada očistiť schody od Škultétyho 44 na Petzvalovu ku Gymnáziu od buriny (p.Šutka) 
8. Poslanec Obertáš navrhuje vybudovať na asfaltovej ploche Bazovského – Mikovíniho detské 
multifunkčné viacgeneračné ihrisko s oplotením. Žiadame o nacenenie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
V Nitre dňa 12.2.2020 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová 
                                                                                      predseda VMČ č. 4 Klokočina 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 
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