
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 on-line rokovania výboru mestskej časti č. 4 Klokočina zo dňa 06.12.2021 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. 
Zúčastnení na rokovaní: p. Ajdariová, p. Obertáš, p. Hollý, p. Jursa, p. Bakay, p. Rácová, 
p. Buršáková, p. Vereš, p. Šutka, p. Dubaiová, p. Vašinová 
Nezúčastnení – ospravedlnení: p. Svitač, p. Tekeliová, p. Dovičovič 
Nezúčastnení – neospravedlnení: p. Šabík 
 

 
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.  
 

Rokovania sa zúčastnila p. Vargová, majiteľka stánku s ovocím a zeleninou na Škultétyho 
ulici. Ospravedlnila sa, že v stánku sa predával alkohol, hoci v nájomnej zmluve 
uzatvorenej s mestom, nebol tento sortiment povolený.  
V diskusii poslanci za VMČ pripomenuli, že problém s predajom alkoholu riešili už 
v minulých rokoch na základe sťažností občanov, ktorí sa sťažovali na znečisťovanie okolia 
bytového domu na Škultétyho 4-6. Ďalej členovia výboru uviedli, že na predaj alkoholu bol 
majiteľ upozornený kontrolou z odboru majetku, ktorá prebehla  a bola im doručená aj 
výzva na ukončenie predaja, avšak výzvu neuposlúchli a až pri následnej kontrole odborom 
majetku bolo zistené porušenie nájomnej zmluvy. Na základe týchto skutočností sa výbor 
uzniesol na minulom zasadnutí na stanovisku, že odporúča odboru majetku ukončiť 
nájomnú zmluvu s majiteľom. 
Predsedníčka výboru p. Ajdariová poďakovala p. Vargovej za účasť. 

 
K bodu 2)  Žiadosti o vyjadrenie 
2.1  Žiadosti o stanovisko – občania   
2.1.1 Žiadosť p. M.Jankulár o vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na ulici 
Novomeského. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie.  
 
2.1.2 Žiadosť občanov BD Škultétyho 26-30 o osadenie lavičiek pred všetky 3 vchody 
a súhlasia s novým bezbariérovým chodníkom pre invalidov. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí a odstúpi na riešenie na odbor životného prostredia a odbor 
inv.výstavby a rozvoja. 
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2.1.3 Riešenie parkovania na Jurkovičovej ulici č.21 a 23. 
Stanovisko VMČ:  VMČ navrhuje situáciu preveriť obhliadkou za účasti vedúceho odboru 
dopravy a poslancov za VMČ. Predsedníčka výboru osloví vedúceho odboru dopravy. 
 
2.1.4  Žiadosť zástupcu vlastníkov BD Baničova 1 o vybudovanie žľabu na odvedenie 
dažďových vôd pred vstupom do bytového domu. Požiadavku riešil výbor v roku 2016. Jedná 
sa o náklady vo výške 8 tis. Eur. 
Stanovisko VMČ:  VMČ požiadavku zaradí do zásobníka investičných akcií. 
 
 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta   
 
Odbor majetku: 
2.2.1  Žiadosť o pripomienkovanie návrhu dodatku č. 9 k zásadám hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Nitry. 
Stanovisko VMČ: VMČ nemá pripomienky k predloženému návrhu. 
 
Odbor inv.výstavby a rozvoja: 
2.2.2  Návrh na doplnenie VO na chodníku Petzwalova – odkaz pre starostu do rozpočtu na rok 
2022. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí so zaradením tejto požiadavky občanov do investičných akcií 
VMČ. 
 
Útvar prednostu: 
2.2.3 Žiadosť o vyjadrenie k petícii občanov Škultétyho ulici za zachovanie stánku s ovocím 
a zeleninou na Škultétyho ulici.   
Stanovisko VMČ:  VMČ konštatuje, že petícia nemá náležitosti petície podľa zákona 
o petíciách a trvá na svojom pôvodnom stanovisku, aby mesto ukončilo nájomnú zmluvu 
z dôvodu porušenia jej ustanovení. Majiteľ stánku bol niekoľkokrát vyzývaný na ukončenie 
predaja alkoholu z dôvodu sťažností od obyvateľov okolitých bytových domov a na výzvy 
nereagoval. Až po následnej kontrole z odboru majetku, kde bolo zistené porušenie nájomnej 
zmluvy a odbor majetku spracoval návrh na ukončenie nájmu, začal majiteľ jednať s mestom. 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Oznámenie odboru inv.výstavby a rozvoja, že vykonal tvaromiestnu obhliadku na 
požiadavky, ktoré boli na stránke odkaz pre starostu a to doplnenie VO na Petzwalovej 
ulici a opravu chodníka na Škultétyho ulici, ktorá bola zrealizovaná 20.10.2021. 
Požiadavku na doplnenie VO dáva VMČ návrh do rozpočtu na rok 2022 

 Oznámenie odboru životného prostredia, že odstupujú od zmluvy s p. Urminským 
na výcvik psov a navrhujú uzatvoriť zmluvu o nájme. 

 Odpoveď útvaru prednostu MsÚ na požiadavky výboru na obnovu informačných tabúľ. 
Z odpovede vyplýva, že nedostatky boli odstránené už v júni 2021. 

 Odpoveď odboru inv.výstaby a rozvoja na požiadavku riešiť prepad parkoviska na 
Petzwalovej ul.58. Poslanec Obertáš zaslal požadovanú fotodokumentáciu. 

 
 

K bodu 4) Rôzne 
 Plán zasadnutí VMČ na rok 2022. Plán zasadnutí bol výborom schválený. 
 Požiadavky VMČ na informačné tabule boli zaslané na útvar prednostu, ktorý následne 

oznámil, že požiadavky na obnovu tabúľ boli zrealizované v mesiaci jún a október 2021. 
Člen výboru p. Vereš požiadal vymeniť polystyrén za magnetickú tabuľu na Pezinskej 
ulici. 
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 Zásobník investičných akcií VMČ- zaktualizovaný. 
 
Poslanec Obertáš informoval o asfaltovej ploche pri BD Nedbalova 13, ktorá by mohla 
slúžiť ako parkovisko. Predsedníčka výboru pani Ajdariová poznamenala, že je tam 
problém s vyrovnávaním terénu. VMČ žiada o tvaromiestnu obhliadku odbor dopravy. 
Členka výboru pani Dubaiová požiadala o striedanie stanoviska pre VOK pri jarnom 
a jesennom upratovaní pri BD Alexyho 2-4-6 a Alexyho 18. 
Predsedníčka výboru p. Ajdariová a podpredseda výboru p. Hollý informovali 
o pripravovanom nákupe Vianočných darčekov pre deti MŠ na Klokočine. 

 
Na záver predsedníčka výboru poďakovala členom výboru za aktívnu účasť a rokovanie 
ukončila. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 17.1.2022 o 16.00 hod.  
 
K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
06.12.2021  
požiadavky na odborné útvary 
 
odbor životného prostredia: 

1) VMČ súhlasí so žiadosťou občanov BD Škultétyho 26-30 o osadenie lavičiek pred 
všetky 3 vchody, ako si to odsúhlasili na domovej schôdzi. 

2) VMČ na žiadosť občanov Alexyho ul. Žiada striedať stanovisko pre VOK pri jarnom 
a jesennom upratovaní na zatrávňovacom parkovisku  pri BD Alexyho  2-4-8 a pri BD 
Alexyho 18. 

 
Odbor dopravy: 

1) Predsedníčka VMČ osloví vedúceho odboru dopravy aby ešte tento týždeň zvolal 
tvaromiestnu obhliadku za účelom riešenia parkovania na Jurkovičovej ulici za účasti 
poslancov VMČ č. 4.Navrhuje parkovanie vedľa MŠ a parkovanie pri OC Sandokan 
zúžením zeleného pásu a úpravu parkovania pred BD Jurkovičova 23 zrušením prašáku 
a odpílením kríku. 

2) VMČ žiada obhliadku asfaltovej plochy Nedbalova 13 za účelom zriadenia parkoviska. 
 
Stredisko mestských služieb: 
VMČ žiada vyčistiť ulice na Klokočine od lístia, ktoré hnije na komunikáciách. 
 
Útvar prednostu: 
VMČ žiada vymeniť polystyrén v informačnej tabuli VMČ č. 4 na Pezinskej ulici za 
magnetickú tabuľu. 
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
1)VMČ žiada požiadavku občanov cez odkaz pre starostu - doplniť VO na Petzwalovej ulici 
zaradiť do investičných akcií na rok 2022. 
 
V Nitre dňa 06.12.2021 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová 
                                                                                             predsedníčka VMČ č. 4  
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 


