
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 zo dňa 11.10.2021 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 

 
Rokovania výboru mestskej časti Klokočina sa zúčastnili členovia výboru  podľa prezenčnej 
listiny. 
Prítomní na rokovaní: p. Ajdariová, p. Obertáš, p. Jursa, p. Bakay, p. Dovičovič, p. Hollý, 
p. Buršáková, p. Šutka, p. Dubaiová, p. Tekeliová, p. Vašinová 
Neprítomní – ospravedlnení: p. Rácová, p. Svitač, p. Vereš 
Neprítomní – neospravedlnení: p. Šabík 

 
Na zasadnutie výboru boli pozvaní občania:  
Pán Varga majiteľ stánku na Škultétyho 
Pán Salij majiteľ stánku so zmrzlinou na tržnici Sandokan 
 
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 p. Katarína Vargová o prehodnotenie stanoviska výboru vypovedať nájomnú 
zmluvu na pozemok pod stánkom predaja ovocia a zeleniny na Škultétyho. 
Stanovisko VMČ: VMČ trvá na svojom stanovisku 
 
2.1.2 Žiadosť p. Salija majiteľa stánku so zmrzlinou na tržnici Sandokan rozšíriť terasu pred 
stánkom. 
Stanovisko VMČ: VMČ nemá námietky s terasou pred stánkom a odporúča majiteľovi podať 
žiadosť na odbor majetku o prenájom pozemku pod terasou. 
 
2.1.3 Upozornenie občanov cez odkaz pre starostu na neaktuálnu informačnú tabuľu VMČ na 
Petzwalovej ulici. 
Stanovisko VMČ: VMČ  požiada útvar prednostu o novú výplň informačnej tabule a kľúče, aby 
sa mohol obsah tabule zaktuálniť. 
 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta   
 
 
Odbor majetku: 
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2.2.1  Žiadosť o vyjadrenie k materiálu, ktorý bude predložený na rokovanie MZ 14.10.2021 
„Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (zámena a odpredaj 
pozemkov pre spoločnosť PROFINEX  s.r.o.) 
 
Stanovisko VMČ: VMČ odporúča zámenu cca 1:1. Hlasovanie za: jednohlasne 
 
 
2.2.2  Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti manželov Kazimírových, ktorí majú záujem o prenájom 
pozemku p.č. 8180/2. Pozemok sa nachádza v oplotení ich rodinného domu, tvorí predzáhradku 
a žiadatelia ho užívajú spolu s pozemkami v ich bezpodielovom spoluvlastníctve. 
Podľa vyjadrenia ÚHA odporúča pozemok prenajať resp. odpredať po preverení aktuálnych 
inžinierskych sietí. 
 
Stanovisko VMČ: VMČ odporúča: 
1) preveriť inžinierske siete 
2) preveriť či mesto nemá s týmto pozemkom iný zámer 
3) preveriť či aj ďalší vlastníci domov užívajú mestské pozemky ako predzáhradky na ulici 
Žilinská. 
Informácie podať do najbližšieho zasadnutia výboru t.j. 8.11.2021 
 
 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Odpoveď odboru inv. výstavby a rozvoja na požiadavku výboru oceniť investičné akcie: 
1) PD bezbariérového chodníka medzi BD Škultétyho 24-26 v cene 3500,- Eur 
2) SO MK križovatky Hviezdoslavova-Pražská v cene 50 000 Eur 
3) PD rozšírenia parkoviska za BD Jurkovičova 21-23 v cena 10 500 Eur. 

 Informatívna správa  o detských ihriskách na Klokočine. 
 

K bodu 4) Rôzne 
VMČ odsúhlasilo šikmé státie na plánovanom novom parkovisku Škultétyho. 
Členka výboru p. Tekeliová požiadala o posun dopravného značenia Obytná zóna na 
Mikovíniho ulici bližšie smerom k hlavnej ceste alebo osadiť na tento úsek spomaľovač. 
Členka výboru p. Vašinová upozornila na suchý strom pri BD Benkova 10-12 a členka výboru 
p. Dubaiová na javor pri BD Alexyho 20, ktorý zasahuje do balkónov na 5 a 6 poschodí. Člen 
výboru p. Šutka žiada vypíliť smrek pri BD Škultétyho 5. Predsedníčka výboru p. Ajdariová 
tieto požiadavky bude riešiť cez odbor životného prostredia. 
Poslanec p. Bakay upozornil na kolíznu dopravnú situáciu na parkovisku pri OD Kaufland. 
VMČ požiadavku odstúpi na odbor dopravy. 
Člen výboru p. Šutka nemá informáciu o riešení prepadu kanálu pri BD Novomeského 17 k BD 
Baničova 3 a nahlásil novú jamu pri BD Novomeského 3-5, kde hrozí poškodenie vozidiel. 
 
 
Na záver predsedníčka výboru poďakovala členom výboru za aktívnu časť a rokovanie 
ukončila. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 08.11.2021 o 16.00 hod.  
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K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
11.10.2021  
 
požiadavky na odborné útvary: 
 
odbor dopravy: 
1) Členka výboru p. Tekeliová požiadala o posun dopravnej značky Obytná zóna na Mikovíniho 
ulici bližšie smerom k hlavnej ceste alebo osadiť na tento úsek spomaľovač. (kontakt 
0908428830 p. Tekeliová). 
2) VMČ žiada preveriť kolíznu dopravnú situáciu na parkovisku pri OD Kaufland. Bližšie 
informácie podá poslanec p. Bakay (kontakt 0903780828). 
 
Stredisko mestských služieb: 
1) VMČ žiada informáciu o riešení prepadu kanálu pri BD Novomeského 17 k BD Baničova 3. 
2) VMČ žiada opraviť jamu pri Novomeského 3-5 (kontakt p. Šutka 0904528667) 
 
Útvar prednostu MsÚ: 
1) VMČ žiada vymeniť vnútro informačnej tabule VMČ na Petwalovej ulici, je tam papier, na 
ktorom nedrží materiál a slnečné lúče spôsobujú vyblednutie materiálov. Zodpovedná osoba za 
VMČ p. Tekeliová nemá kľúče. (kontakt p. Tekeliová 0908428830). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Nitre dňa 11.10.2021 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová 
                                                                                             predsedníčka VMČ č. 4  
 
 
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 


