
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 07.06.2021 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. Bakay, p. Dovičovič, p. Hollý, p. Vereš, 
p. Svitač, p. Dubaiová, p. Tekeliová, 
Neprítomní – ospravedlnení: p. Rácová, p. Buršáková, p. Vašinová, p. Šabík, p. Šutka, p. 
Jursa 
Neprítomní – neospravedlnení: - 

 
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.  
Predsedníčka výboru predložila návrh plánu zasadnutí výboru na II. polrok 2021. Členovia 
výboru súhlasili s predloženým návrhom s tým, že v júli nebude výbor zasadať a stretne sa 
2.8.2021, aby prerokoval prípadné prípravy na Klokočinský jarmok ak sa tak rozhodne mesto 
Nitra a dovolia platné opatrenia. Podujatie bude mať na starosti prípravná skupina z členov 
výboru p. Obertáš, p. Hollý, p. Ajdariová, p. Bakay, ktorí sa zúčastnia rokovania na odbore 
kultúry dňa 9.6.2021 o 10,30 hod. 
 
K bodu 2)  Žiadosti o vyjadrenie 
2.1  Žiadosti o stanovisko – občania   
2.1.1 Žiadosť p. Szabovej o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na 
Novomeského ulici. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
 
2.1.2 Žiadosť p. Karvaiovej o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na 
Alexyho ulici. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
 
2.1.3 Žiadosť občanov  o zrušenie torza pieskoviska na Petzvalovej ulici 26 z dôvodu 
zabezpečiť bezpečnosť. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí. Hlasovanie per-rollam za: 10 
 
2.1.4 Žiadosť občanov BD Bizetova 2-4-6 v zastúpení p. doc. Ivanovičovej.  
Prítomné zástupkyne občanov BD Bizetova 2-4-6 požiadali výbor o pomoc pri riešení predaja 
pozemku p.č. 2740/6, kde podľa informácií má začať výstavba bytového domu. Na tomto 
pozemku je 76 stromov, ktoré zlepšujú životné prostredie a v prípade výstavby by tieto museli 
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byť vyrúbané. Ďalej poukázali na prítomnosť hlavného uzáveru vody na pozemku 
a trafostanice. Obávajú sa zníženia svetelnosti ich bytového domu, ktorá by sa znížila 
zastavaním pozemku. 
Stanovisko VMČ: VMČ splnomocňuje predsedníčku výboru, aby dohodla stretnutie občanov 
s hlavným architektom mesta Nitry a zástupcom stavebného úradu. 
 
 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta   
 
Odbor majetku: 
2.2.1  Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena v prospech spoločnosti NTS a.s. – 
doplnenie pozemkov. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí. 
 
 
2.2.2  Žiadosť o vyjadrenie k návrhu na majetkoprávne vysporiadanie na základe žiadosti p. 
Holana, Škultétyho 30. Jedná sa o pozemky pod stavbami miestnych komunikácií vo 
vlastníctve Nitra na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa. 
Stanovisko VMČ:  VMČ nesúhlasí. 
 
 
 
 
Odbor životného prostredia: 
2.2.3  Žiadosť o stanovisko k návrhu na spracovanie PD lokálneho parku na Klokočine. 
Navrhnuté boli tri lokality : č.1 Bellova ul., č.2 vnútroblok Čajkovského, č.3 Indiánske ihrisko 
Škultétyho. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s lokalitou č. 3 zelená plocha pri indiánskom ihrisku na 
Škultétyho. Hlasovanie prebehlo per – rollam. Hlasovanie za lokalitu č.1: za 1, za lokalitu č.2 : 
za 6,  za lokalitu č. 3:  za 7. 
 
 
Odbor dopravy: 
2.2.4  Žiadosť spoločnosti Arriva Slovakia a.s., o spoluprácu pri lokalizácii virtuálnych 
bodových staníc pre zdieľané bicykle. 
VMČ pozvalo p. Jančeka z odboru dopravy na rokovanie výboru.  
Stanovisko VMČ:  Vzhľadom na ospravedlnenie p. Jančeka z dôvodu pracovných povinností, 
predsedníčka výboru p. Ajdariová dohodne stretnutie s p. Jančekom a prizve zástupcov výboru 
na rokovanie ohľadne bodových staníc ale aj riešiť situáciu s kolobežkami na chodníkoch. 
 
 
 
 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Rozpis finančných prostriedkov pre VMČ na rok 2021. 
 Odpoveď odboru majetku na požiadavku výboru vybudovať prístupový chodník na 

Hviezdoslavovej ulici p. Kalabová. VMČ dá oceniť PD a realizáciu a zaradí do 
zásobníka inv. akcií výboru. 

 Odpoveď MsP na požiadavku výboru kontrolovať rýchlosť v okolí  ZŠ a MsP neeviduje 
žiadnu sťažnosť na prevádzku stánku ovocia a zeleniny na Škultétyho ulici. VMČ žiada 
zaslať upozornenie majiteľovi stánku ohľadom konzumácie alkoholu na verejnosti 
v blízkosti stánku a dodržiavania poriadku z dôvodu častých podnetov obyvateľov. 
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 Odpoveď odboru životného prostredia na sťažnosť na kosbu a znečisťovanie ovzdušia 
firmou MEGO- Štrkopiesky preverí kontrola z odboru ŽP – p. Dubaiová žiada, aby bol 
Výbor písomne informovaný o vykonanej kontrole. 

 Odpoveď odboru inv.výstavby a rozvoja na požiadavku ÚHA riešenia podchodu na 
Hviezdoslavovej ulici. Ocenenie PD vo výške 3500,00 Eur. 

 Oznámenie o ukončení prác na elektrickej prípojke v parku pod Borinou. 
 Odpoveď odboru ŽP na žiadosť o odborné posúdenie o výrub brezy pred BD Alexyho 

22-24. 
 Odpoveď odboru dopravy na žiadosť zriadenia nového priechodu pre chodcov pri 

židovskom cintoríne, riešenie chodníka pri Hagard-Hal 
 Zoznam povolených rozkopávok 
 Informácia o rokovaní s manž. Tolnaiovými – majetkoprávne vysporiadanie oploteného 

pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta 
  

Predsedníčka výboru navrhuje sledovať situáciu so zriadením priechodu pre chodcov pri 
židovskom cintoríne. 

 
 
K bodu 4) Rôzne 

 
Predsedníčka výboru poďakovala členom výboru, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy podujatia 
pre deti v sobotu 5.6.2021 v parku pod Borinou. Podujatie bolo úspešné, členovia výboru 
pripravili pre deti program a rozdali balíčky. Ďalšie podujatie výbor plánuje uskutočniť 
v spolupráci s odborom kultúry a to Klokočinský jarmok v 2 dňoch piatok a sobota a na 
začiatku septembra akcie pre deti „Hurá do školy“. Predsedníčka vyzvala všetkých členov 
výboru, aby sa zapojili do prípravy plánovaných akcií. 
Poslanec Bakay žiada vodorovné dopravné značenie na ul. Čajkovského – Bellova. Odpovedal 
mu poslanec Obertáš, že sa spracúva dokumentácia, na základe podnetu spred 2 mesiacov. 
Poslanec Dovičovič informoval o príprave súťaže na projekt pre plaváreň pod Borinou, 
informoval o stretnutí s hlavným architektom mesta, ktorý vytvorí 5 člennú komisiu na 
posudzovanie súťažných návrhov. 
Poslanec Hollý upozornil, že blokové čistenie komunikácií ešte nezačalo a preto žiada 
informáciu, aký je harmonogram prác. 
Člen výboru p. Vereš požiadal o výmenu polystyrénu na informačnej tabuli na Pezinskej ulici 
vedľa pohostinstva Alfa. 
Členka výbor p. Dubaiová žiada o vyčistenie priestoru Parku pod Borinou po stavebných a 
terénnych úpravách po výstavbe elektrickej prípojky – neustále sú tam kamene, úlomky betónu, 
terén je nerovný. Zodpovedný p. Ing. Halás. 
Na záver predsedníčka výboru poďakovala členom výboru za aktívnu časť a rokovanie 
ukončila. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 2.08.2021 o 16.00 hod.  
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K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
07.06.2021  
požiadavky na odborné útvary: 
 
odbor majetku: 
1. VMČ žiada upozorniť majiteľa stánku ovocia a zeleniny na Škultétyho ulici, aby dodržiaval 
poriadok a nepodporoval konzumáciu alkoholu na verejnom priestranstve v blízkosti jeho 
stánku. 
 
Stredisko mestských služieb: 
1. VMČ žiada predložiť harmonogram blokového čistenia na Klokočine. 
  
Útvar prednostu: 
1. VMČ žiada vymeniť polystyrén na informačnej tabuli na Pezinskej ulici vedľa pohostinstva 
Alfa. (kontakt p. Vereš) 
 
Odbor investičnej výstavby rozvoja: 
1. VMČ žiada naceniť PD a realizáciu prístupového chodníka na Hviezdoslavovej ulici na 
základe výsledku pracovného stretnutia zo dňa 16.4.2021. Nový chodník by mal byť riešený od 
ulice Šúdolská po pravej strane komunikácie Hviezdoslavova – Járocká smerom od mesta. 
Informácie podá p. Rácová a p. Obertáš. 
2. VMČ žiada upraviť terén v parku pod Borinou po stavebných a terénnych úpravách 
elektrickej prípojky. Sú tam kusy betónu, kamene, terén je nerovný. 
 
Odbor životného prostredia: 
1. VMČ žiada o písomnú informáciu o vykonanej kontrole v prevádzke MEGO – Štrkopiesky 
(p. Dubaiová). 
 
 
 
 
 
 
V Nitre dňa 07.06.2021 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová 
                                                                                             predsedníčka VMČ č. 4  
 
 
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 


