
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 15.02.2021 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 cez MS Teams 
podľa prezenčnej listiny : predsedníčka výboru pani Ajdariová, poslanci p. Obertáš, p. 
Bakay, p. Rácová, p. Dovičovič, p. Hollý, p. Buršáková, členovia výboru p. Dubaiová, p. 
Šutka.  
Ospravedlnila sa p. Vašinová. p. Hlavinová Tekeliová  
Neprítomní : p. Jursa, p.Vereš, p.Svitač, 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.  
 
K bodu 2)  Žiadosti o vyjadrenie 
2.1  Žiadosti o stanovisko – občania  - žiadne 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta   
 
Službyt Nitra s.r.o : 
2.2.1 Žiadosť o stanovisko Službyt Nitra s.r.o k výberu nájomcu Mestská športová hala 
miestnosť č. 16 s rozlohou 56,00 m2.  Nájomca bol vybratý Stanislav Lovas -Fit sen 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
 
Odbor majetku: 
2.2.2  Žiadosť o stanovisko k materiálu do MZ „Návrh na uplatnenie valorizácie nájomného 
pre rok 2021“ v dvoch alternatívach. I. alternatíva uplatňovať valorizáciu vo výške 1,9 % a II. 
alternatíva neuplatňovať valorizáciu nájomného. 
Stanovisko VMČ: VMČ odporúča alternatívu č. I. uplatňovať valorizáciu nájomného. 
 
2.2.3 Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena v prospech spoločnosti NTS a.s. Nitra 
na uloženie VN vedenia za účelom modernizácie tepelného hospodárstva v meste Nitra. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí 
 
2.2.4 Žiadosť Matúša Líšku o prenájom pozemku na Škultétyho za účelom umiestnenia stánku 
so zmrzlinou. 
Stanovisko VMČ: VMČ neodporúča a súhlasí s vyjadrením ÚHA. 
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K bodu 3) Listy a odpovede 

 Oznámenie SMS o plánovaných rozkopávkach. VMČ berie na vedomie. 
 Odpoveď odboru dopravy o nesúhlasnom stanovisku DI PZ v Nitre so zriadením  

priechodov pre chodcov na uliciach Pezinská/Alexyho, Pezinská/Partizánska, 
Pezinská/Žilinská a Pezinská/Nitrianska. VMČ trvá na svojej požiadavke a požiada 
odbor dopravy, aby zvolal tvaromiestnu obhliadku a pokiaľ sa jedná o obnovu 
pôvodného dopravného značenia požiada útvar aby vyhľadal passporty MK a povolenia 
na vyznačenie priechodov. Členka výboru pani Dubaiová navrhuje aby odbor dopravy 
vypracoval alternatívne riešenie spomalenia dopravy, ak sa nebude súhlas DI s obnovou 
dopravného značenia priechodov pre chodcov. 
Poslanec Dovičovič v tejto súvislosti oznámil, že na komisii mobility bola prerokovaná 
dopraná analýza a mesto musí rešpektovať záväzné stanoviská DI. 
Poslankyňa Rácová trvá na vyznačení priechodov pre chodcov v uvedených 
križovatkách, vzhľadom na to, že sú tam autobusové zastávky 
Poslanec Bakay a predsedníčka výboru pani Ajdariová, poslanec Obertáš súhlasia 
s tým, aby odbor dopravy navrhol alternatívne riešenie v prípade, že sa nemôže obnoviť 
VDZ.  
 

K bodu 4) Rôzne 
 
- Poslankyňa Rácová navrhuje do investičných akcií na rok 2021 zaradiť: 
  1. odvodnenie Benkova v mieste spojenia s Borodáčovou. VMČ navrhuje riešiť cez SMS. 
  2. riešiť chodník Jurkovičova na zákrute po ľavej strane ak ideme od pošty 
  3. riešiť vyjazdené koľaje na križovatke Hviezdoslavova- Dolnočermánska (stredný pruh 
v smere od DMS do križovatky) VMČ navrhuje riešiť cez SMS. 
  4. do dlhodobých požiadaviek pridať úpravu hlavnej križovatky Hviezdoslavova - 
Dolnočermánska (riešiť zdevastované bývalé vchody do podchodu) VMČ požiada ÚHA 
o vyjadrenie. 
  5. vyžiadať zámer mesta na úpravu tržnice Sandokan. VMČ požiada ÚHA o vyjadrenie. 
 
- Poslankyňa Buršáková navrhuje zaradiť debarierizáciu chodníka Novomeského 33-35-37. 
Ten chodník je v strede prelomený a hrozí úraz, hlavne keď sú chodníky zľadovatené. 
 
- Predsedníčka výboru pani Ajdariová požiadala členov výboru, aby sa zúčastnili rokovania 
u primátora ohľadne finančných prostriedkov na  investičné akcie pre lokalitu nášho výboru. 
Poslanec Dovičovič navrhuje max. 3 osoby, aby sa zúčastnili rokovania. Predsedníčka 
zabezpečí termín rokovania a oznámi členom výboru. 
 
- Poslanec Hollý upozornil na parkovaciu politiku mesta, kde je najprv potrebné zabezpečiť 
dostatok parkovacích miest pre rezidentov a vylúčiť parkovanie cudzích ŠPZ.  
 
- VMČ 4 opätovne žiada SMS o osadenie novej gumovej dopadovej plochy na DI pri Family 
centre v parku pod Borinou a vybudovanie nového DI na ulici Mikovíniho a Bazovského na 
asfaltovej ploche tak ako to už bolo schválené VMČ 4 uznesením na predchádzajúcich 
zasadnutiach. (kontakt poslanec Obertáš). Ďalej od p.Obertáša vyšla požiadavka na zvýšenú 
kontrolu MsP a meranie rýchlosti štátnej Polície na ulici Kmeťova pred byt. komplexom 
Panoráma z dôvodu nedodržiavania povolenej rýchlosti áut v danom úseku. 
 
- Poslanec Dovičovič podal informáciu o rokovaní s VÚC ohľadne pozemku, na ktorom by 
výbor chcel iniciovať vybudovanie parkoviska pri židovskom cintoríne. Skonštatoval, že mesto 
je naďalej čierne na covidovej mape a školy nie sú otvorené. Ďalej požiadal členov výboru 
o súčinnosť pri sčitovaní ľudí. 
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Na záver predsedníčka výboru poďakovala členom výboru za aktívnu časť a rokovanie 
ukončila. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 08.03.2021 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 
15.2.2021  
požiadavky na odborné útvary: 
odbor dopravy: 
      1.VMČ žiada odbor dopravy, aby preveril možnosť obnovy priechodov pre chodcov na 
križovatkách: 
Pezinská/Alexyho, Pezinská/Partizánska, Pezinská/Žilinská a Pezinská/Nitrianska, nakoľko 
vidieť pôvodné značenie. V prípade, že sa jedná o obnovu pôvodných priechodov, žiada 
vyhľadať pôvodný pasport MK. A až po preverení stavu, žiadame vyvolať odborom znova 
tvaromiestnu obhliadku za účasti členov výboru a vypracovať alternatívne návrhy na 
spomalenie dopravy na týchto úsekoch. Informáciu žiadame do 8.3.2021 ! 
Útvar hlavného architekta : 
      1. VMČ žiada informáciu, či ÚHA rieši architektonickú úpravu hlavnej križovatky 
Hviezdoslavova - Dolnočermánska (riešiť zdevastované bývalé vchody do podchodu) 
      2. VMČ žiada predložiť na najbližšie zasadnutie výboru t.j. 8.3.2021 zámer mesta na 
architektonickú úpravu tržnice Sandokan. 
Stredisko mestských služieb : 
1. VMČ žiada vyvolať tvaromiestnu obhliadku na stojisku KO na Benkovej ulici, kde stále 

stojí po daždi voda a ľudia sa nemôžu dostať k smetným nádobám. Poslanec Obertáš 
navrhuje vyfrézovať časť pred stojiskom a dať nový asfalt. 

2. VMČ žiada vyvolať tvaromiestnu obhliadku na ulici Jurkovičova na zákrute po ľavej 
strane ak ideme od pošty a nájsť riešenie na obnovu chodníka, Kontakt poslanec Hollý. 

3. VMČ žiada riešiť vyjazdené koľaje na križovatke Hviezdoslavova- Dolnočermánska 
(stredný pruh v smere od DMS do križovatky) .VMČ navrhuje vyfrézovať. 

4.  VMČ žiada opravu chodníka Novomeského 33-35-37, ktorý je v strede prelomený a hrozí 
úraz, hlavne teraz, keď sú chodníky zľadovatené. Kontakt poslankyňa Buršáková 

5. VMČ žiada osadiť novú gumenú dopadovú plochu na DI pri Family centre v parku pod 
Borinou a vybudovanie nového DI na ulici Mikovíniho a Bazovského na asfaltovej 
ploche. Kontakt poslanec Obertáš. 

Odbor majetku : 
1. VMČ žiada informáciu, o vysporiadaní pozemkov na plánovanú investičnú akciu 

Plaváreň pod Borinou. 
Mestská polícia : 
     1. VMČ žiada zvýšiť kontrolu vo večerných hodinách na ulici Kmeťova - Jedlíková 
a meranie rýchlosti štátnej Polície na ulici Kmeťova pred byt. komplexom Panoráma z dôvodu 
nedodržiavania povolenej rýchlosti áut v danom úseku. Kontakt poslanec Obertáš. 
 
V Nitre dňa 15.2.2021 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová 
                                                                                             predsedníčka VMČ č. 4  
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 1 


