
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 08.11.2021 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. Rácová, p. Dovičovič, p. Buršáková, p. 
Vereš, p. Dubaiová, p. Vašinová 
Neprítomní – ospravedlnení: p. Jursa, p. Hollý, p. Šutka, p. Svitač, p. Tekeliová, p. Šabík 
Neprítomní – neospravedlnení: p. Bakay 

 
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. Oľga Ivančíková o vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na 
ulici Bizetova. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie.  
 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta   
Odbor majetku: 

2.2.1  Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti Meranie zraku s.r.o Mikovíniho ul. 2 
o výpožičku pozemku p.č. 7557 o výmere 24 m2 za účelom zriadenia pešieho prístupu 
k navrhovanej prevádzke spolu s realizáciou sadových úprav v zmysle stanoviska ÚHA. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada k žiadosti priložiť stanovisko odboru životného prostredia 
k sadovým úpravám, ktoré už boli zrealizované. 
 
2.2.2  Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti p. Maliňákovej, ktorá má stánok pri OC Sandokan 
o rekonštrukciu skladu zeleniny. ÚHA nesúhlasí. 
Poslankyňa Rácová v diskusii uviedla, že sklad je klimatizovaný a nehrozí výskyt hlodavcov. 
Stanovisko VMČ: VMČ požiada ÚHA zvolať tvaromiestnu obhliadku areálu pri OC Sandokan 
za účasti hlavného architekta a poslancov za VMČ č. 4 p. Ajdariová, p. Obertáš, p. Rácová 
a prijať koncepčné riešenie na celé dotknuté územie.  
 
2.2.3  Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti p. Chovanca, ktorý má stánok pri OC Sandokan 
o rozšírenie a rekonštrukciu skladu zeleniny.  ÚHA nesúhlasí s rozširovaním plôch. 
Poslankyňa Rácová v diskusii uviedla, že sklad je klimatizovaný a nehrozí výskyt hlodavcov. 
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Stanovisko VMČ: VMČ požiada ÚHA zvolať tvaromiestnu obhliadku areálu pri OC Sandokan 
za účasti hlavného architekta a poslancov za VMČ č. 4 p. Ajdariová, p. Obertáš, p. Rácová 
a prijať koncepčné riešenie na celé dotknuté územie.  
 

2.2.4  Žiadosť o vyjadrenie k zámeru odpredaja pozemkov pod stavbami NTS – kotolňami, 
areál ZŠ Škultétyho, pozemky Čajkovského – Hviezdoslavova – Kmeťova. 
Stanovisko VMČ: VMČ sa vyjadrí k zámeru odpredaja až po dodaní informácie, ako budú 
využité uvoľnené kotolne. VMČ žiada informácie o predpokladanom využití všetkých 
objektov, ktoré sú na predmetných mestských pozemkoch. 
 
2.2.5 Informácia o zistení odboru životného prostredia o neplnenie podmienok zo zmluvy o 
spolupráci s p. Urminským na výcvik psov. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada ukončiť predmetnú zmluvu o spolupráci a navrhuje uzatvoriť 
zmluvu o nájme s peňažným plnením. 
 

Odbor inv.výstavby a rozvoja: 

2.2.6  Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti  občanov o osvetlenie chodníka na Petzwalovej ulici 
s nákladom vo výške 7 500 Eur. 
Stanovisko VMČ: VMČ nemá informáciu o aký úsek chodníka sa jedná a či je táto požiadavka 
oprávnená a z toho dôvodu žiada zvolať odbor inv. výstavby a rozvoja  tvaromiestnu obhliadku. 
 
2.2.7  Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti občanov o opravu chodníka na Škultétyho ulici  od 
budovy Aréna po Nedbalovu s predpokladaným nákladom vo výške 16 800 Eur. 
Stanovisko VMČ: VMČ má vedomosť, že tento úsek je už opravený a žiada odbor inv.výstavby 
a rozvoja, aby si najskôr požiadavky občanov overil obhliadkou. 
 
Odbor životného prostredia: 

2.2.8  Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti občanov o náter basketbalového koša na Jurkovičovej ul. 
23. Odbor ŽP vysvetlil, že tento prvok sa nachádza na križovatke chodníkov a tento priestor sa 
nevyužíva na hry a preto žiada vyjadrenie výboru, či je vhodné vynaložiť prostriedky na údržbu 
alebo jeho odstránenie. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s náterom basketbalového koša  a odporúča zrevitalizovať 
tento priestor, nakoľko je využívaný na hry. 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Určenie trvalého dopravného značenia na Alexyho ulici pred ZŠ Benkova. VMČ zistí 
možnosť presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov na opravu parkoviska do 
budúceho roka. 

 Pozvánka na prezentáciu zámery tvorby nového Územného plánu pre mesto Nitra na 
deň 4.11.2021 od 17.00 do 19,30 na MsÚ v Nitre. 

 Odpoveď odboru dopravy na požiadavku výboru spracovať VZN o zdieľanej doprave 
v meste Nitra. 

 Odpoveď útvaru prednostu na opravu informačnej tabule na Petzwalovej ulici a dodaný 
kľúč pre výbor. 

 Odpoveď odboru životného prostredia na opravu indiánskeho ihriska na Novomeského 
a na likvidáciu bioodpadu pre domácnosti. 

 Odpoveď odboru majetku na riešenie nelegálnych terás pri OC Sandokan. 
 Informácia o zistení odboru životného prostredia o neplnenie podmienok zo zmluvy o 

spolupráci s p. Urminským na výcvik psov. 
 Informácia o riešení dopravy na parkovisku na Petzwalovej ulici. 

. 
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K bodu 4) Rôzne 
 

Poslanec Obertáš informoval o pripravovanom online stretnutí s firmou BOLT, ktorá 
prevádzkuje kolobežky na území mesta Nitry, kde sa stanovia podmienky prevádzky. 
Členovia výboru zobrali na vedomie informatívnu správu o činnosti na základe Zmluvy 
o spolupráci na výcvik psov na Klokočine a odporúčajú zrušiť predmetnú zmluvu a uzatvoriť 
nájomnú zmluvu s peňažným plnením, obdobne ako na Chrenovej. 
Poslanec Obertáš informoval o riešení dopravy na Petzwalovej ulici, pripravuje sa 
zjednosmernenie ulice s tým, že bude trvať na riešení výjazdu z hľadiska bezpečnosti. VMČ 
súhlasí so zjednosmernením a odporúča doplniť dopravné značenie na zvýšenie bezpečnosti 
a prehľadnosti pri výjazde. 
Poslanec Obertáš tlmočil požiadavku zástupcu vlastníkov bytov p. Hachera, ktorý upozornil na 
slabo osvetlené parkoviská medzi BD Baničova 1 a Baničova 3. Ďalej požiadal o opravu 
prepadávajúceho sa parkoviska a žľabu pri BD Petzwalova 58, kde stredisko mestských služieb 
uskutočnilo obhliadku a po posúdení závažnosti odporúča závadu riešiť cez investičné akcie, 
nakoľko sa jedná o rozsiahlu opravu. 
Členovia výboru súhlasili s nakúpením Vianočných balíčkov pre deti v MŠ z rozpočtu VMČ 
na verejné podujatia.  
 
Na záver predsedníčka výboru poďakovala členom výboru za aktívnu časť a rokovanie 
ukončila. Na januárové zasadnutie uložila sekretárkam výboru úlohu, pripraviť a zaktualizovať 
požiadavky. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 06.12.2021 o 16.00 hod. podľa vývoja 
epidemickej situácie v meste Nitra.  
 
 
K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
08.11.2021  
požiadavky na odborné útvary 
 
útvar hlavného architekta: 

1) VMČ žiada zvolať tvaromiestnu obhliadku pri OC Sandokan za účasti poslancov výboru p. 
Ajdariová, p. Obertáš, p. Rácová a spracovať koncepčné riešenie celého územia pri OC. 
(kontakt p. Ajdariová) 
 
Odbor dopravy: 

1) VMČ prerokovalo riešenie dopravy na Petzwalovej ulici a súhlasí so zjednosmernením ulice 
a žiada doplniť dopravné značenie na zvýšenie bezpečnosti pri výjazde (kontakt p. Obertáš). 
 
Stredisko mestských služieb: 

1) VMČ žiada urgentne opraviť jamu pri Novomeského 17 na komunikácii. VMČ požiadavku 
už hlásilo 2x. (kontakt p. Šutka a p. Ajdariová) 
2) VMČ žiada opraviť betónový nábeh pri odvodňovacom žľabe pri MŠ Alexyho, ktorý sa na 
viacerých miestach prepadá (kontakt p. Dubaiová) 
3) VMČ žiada opraviť prasknutý chodník v smere od autobusovej zastávky pri Lidli smerom 
k Domu Matice slovenskej. (kontakt p. Vereš) 
4) VMČ žiada zvýšenú kontrolu opráv chodníkov po rozkopávkach NTS a.s. na Klokočine III. 
5) VMČ žiada doplniť VO pri medicínskom centre Čajkovského (kontakt p. Obertáš) 
6) VMČ žiada riešiť požiadavku zástupcu vlastníkov bytov p. Hachera za BD Baničova 1 
a Baničova 3, ktorý žiada zintenzívniť osvetlenie parkovísk pri uvedených bytových domoch. 
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Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 

1) VMČ žiada zaradiť do investičných akcií opravu prepadávajúceho sa parkoviska a žľabu pri 
BD Petzwalova 58, na základe vyjadrenia strediska mestských služieb, ktoré vykonalo 
obhliadku a zistilo, že sa jedná o rozsiahlu opravu, ktorá nespadá do ich kompetencie. 
 
 
 
 
 
 
 
V Nitre dňa 08.11.2021 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová 
                                                                                             predsedníčka VMČ č. 4  
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 


