
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 02.08.2021 s týmto programom:  
 
1) Otvorenie a schválenie programu  
2) Návrh kultúrneho programu na podujatí Klokočinský jarmok 
3) Žiadosti o vyjadrenie: 

3.1 Žiadosti o stanovisko – občania 
3.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta  

4) Listy a odpovede 
5) Rôzne  
6) 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. Rácová, p. Dovičovič, p. Hollý, 
p. Buršáková, p. Dubaiová, p. Tekeliová, p. Vašinová 
Neprítomní – ospravedlnení: p. Vereš, p. Šutka, p. Svitač, p. Šabík 
Neprítomní – neospravedlnení: p. Jursa 

 
 
Pozvaní: p. Janček k bodu 3.2.3 – stanice pre zdieľané bicykle 
               p. Volek majiteľ pohostinstva v OC Sandokan  
               p. Juhás – Klokočinský jarmok 
 
 
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) Návrh kultúrneho programu na podujatí Klokočinský jarmok 
Klokočinský jarmok sa má konať v dňoch 27. a 28. augusta 2021 a návrh programu zostavil 
odbor kultúry. S navrhnutým programom členovia výboru súhlasili. Pozvaný pán Juhás 
informoval o príprave jarmoku. Komisia v zložení p. Ajdariová, p. Hollý, p. Bakay a p. 
Dovičovič sa stretne na odbore kultúry6.8.2021 o 8.00 hod na MsÚ za účelom výberu stánkov. 
 
K bodu 3)  Žiadosti o vyjadrenie 
3.1  Žiadosti o stanovisko – občania   
3.1.1 Žiadosť p. Voleka o obnovu a prestavbu tržnice pri Sandokanovi. Pán Volek spracoval 
návrh, ktorý by skultúrnil priestor pri obchodnom centre. Navrhuje fontánu prerobiť na 
vsakovaciu fontánu, premiestniť tržné stoly, nefunkčné stoly zrušiť a premiestniť stánok 
s novinami. Návrh zamedzuje vytvárať priestor pre osoby popíjajúce alkohol na verejnom 
priestranstve.  
Členovia výboru s návrhom súhlasili a všetci sa zhodli na tom, že tento areál potrebuje obnovu.  
Stanovisko VMČ: VMČ vyvolá stretnutie v termíne po 13.8. s hlavným architektom mesta 
Nitry. Stretnutia sa zúčastní p. Ajdariová, p. Hollý, p. Rácová a p. Obertáš. 
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3.1.2 Žiadosť p. Anton Kiaček  stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na 
Alexyho ulici. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie 
 
3.1.3 Žiadosť p. Peter Sitek o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na 
Novomeského ulici. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie 
 
 
 
3.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta   
 
Odbor životného prostredia: 
3.2.1  Žiadosť o vyjadrenie k návrhu na odstránenie detských ihrísk na Klokočine podľa 
priloženého zoznamu (DI Alexyho 16, Alexyho 10, Alexyho 2, Mikovíniho 6, Benkova 16, 
Beethovenova 9, Čajkovského 5, Čajkovského 1, Čajkovského 40, Novomeského 2, 
Petzwalova 60, Škultétyho 5, Petzwalova 6, Jurkovičova 28) niektoré boli medzičasom už 
odstránené. 
Stanovisko VMČ:  VMČ súhlasí s predloženým návrhom a žiada odstrániť navrhnuté DI 
a budovať nové centrálne ihriská podľa návrhu. 
 
3.2.2  Žiadosť o vyjadrenie k návrhu harmonogramu na jesenné upratovanie. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s predloženým návrhom. 
 
 
Odbor dopravy: 
3.2.3  Žiadosť spoločnosti Arriva Slovakia a.s., o spoluprácu pri lokalizácii virtuálnych 
bodových staníc pre zdieľané bicykle a návrh Pravidiel pre zdieľanú mobilitu v meste. 
VMČ pozval p. Jančeka na rokovanie výboru. Pán Janček predstavil materiál Pravidlá zdieľanej 
mobility v meste Nitra. 
Členovia výboru nesúhlasia s predloženým materiálom, vzhľadom na jeho nezáväznosť pre 
prevádzkovateľa. Pri porušení pravidiel nie je možné sankcionovať prevádzkovateľa. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada odbor dopravy, aby zistil, či je možné na riadenie zdieľanej 
mobility v meste Nitra vydať VZN, ktoré by určovalo pravidlá a porušenie pravidiel by bolo 
možné kontrolovať a sankcionovať Mestskou políciou. V prípade možnosti riešiť problémy so 
zdieľanou mobilitou, hlavne kolobežkami vypracovaním VZN z odboru dopravy v čo 
najkratšom možnom termíne. 
 
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
3.2.4  Žiadosť o vyjadrenie k PD Obnova MK Škultétyho. 
Hlasovanie prebehlo per-rollam v dňoch 21.7. do 23.7.2021. Výsledok hlasovanie bol zaslaný 
vedúcemu OVaR Ing. Matulovi dňa 26.7.2021. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s podmienkou: 
Po doručení náčrtu celej situácie navrhujeme žiadať od architekta dve alternatívy riešenia : 

1. Kolmé státie so zrušeným chodníkom 
2. Šikmé státie s oboma chodníkmi 

Žiada uviesť počet parkovacích miest v oboch prípadoch, vrátane plusov a mínusov oboch 
riešení vzhľadom na jednosmernosť dopravy na komunikácie. 
Nehlasovali: 7 
p. Jursa, p. Šabík, p. Vašinová, p. Bakay, p. Svitač, p. Šutka, p. Vereš 
Hlasovali za :   8 
p. Hollý,  p. Obertáš, p. Dovičovič, p. Buršáková, p. Tekeliová-Hlavinová, p. Ajdariová 
p. Dubaiová a  p. Rácová 
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K bodu 4) Listy a odpovede 

 Odpoveď MsP na kontrolu podávania alkoholu pri stánku s ovocím na Škultétyho ulici. 
 Výzva majiteľovi stánku ovocia a zeleniny na Škultétyho ulici na dodržiavanie poriadku 

a nepodporoval konzumáciu alkoholu na verejnom priestranstve. 
 Oznámenie o umiestnenie dopravného zariadenia na križovatke Pražská – 

Hviezdoslavova na rozhraní chodníka a zelene. 
 Oznámenie z odboru inv. výstavby a rozvoja, že vybudovanie chodníka Šúdolská po 

Hviezdoslavovu zaradia do rozpočtu až po vysporiadaní pozemkov pod plánovaným 
chodníkom. 

 Výsledok šetrenia znečisťovania ovzdušia firmou MEGO. 
 Oznámenie o výmene polystyrénu v informačnej tabuli na Pezinskej ulici. 

 
 
K bodu 5) Rôzne 

- Poslanec Dovičovič znova požiadal o vyzvanie majiteľa stánku s ovocím 
a zeleninou na Škultétyho ulici o nepodávanie alkoholu na verejnom 
priestranstve, s tým, že ak sa situácia zopakuje a budú opätovné sťažnosti od 
občanov tak príde k zrušeniu prenájmu pozemku pod stánkom. Členovia výboru 
súhlasili. 

- Členka výboru p. Dubaiová požiadala v mene občanov najväčšieho sídliska v 
Nitre, aby mesto vyzvalo Slovenskú poštu na prevádzke Klokočina I., 
Jurkovičova ulica, na predĺženie otváracích hodín na peňažnom oddelení min. 
do 17,00 hod (17,30 hod). 

- Poslanec Bakay požiadal, aby sa chodník za BD Beethovenova 14 dal do 
poriadku po výmene teplovodných rúr. 

- Predsedníčka výboru informovala, že zostalo pre mestskú časť nerozdelených 
98 tis. Eur. Členovia výboru vybrali akcie, ktoré by sa za tieto prostriedky dali 
urobiť a to: parkovisko pred ZŠ Benkova, oprava MK križovatka 
Dolnočermánska – Hviezdoslavova a posun chodníka pri BD Beethovenova 14. 
VMČ požiada SMS o nacenenie uvedených prác 

- Poslankyňa Rácová žiada informáciu kedy začne obnova DI Novomeského 
(indiánske ihrisko) a predložiť na rokovanie výboru materiál Revitalizácia 
mestského parku na Sihoti. Ďalej tlmočila požiadavku občanov obnoviť drevenú  
lávku v parku, kde sa fotili novomanželia. 

- Poslanec Hollý informoval, že na komisii pre životné prostredie bolo prijaté 
uznesenie, že občanom na zber bio odpadu budú zakúpené rozložiteľné vrecká 
a koše na tieto vrecká. Toto uznesenie nebolo splnené a od občanov sú sťažnosti 
na zber bio odpadu. 
 

 
Na záver predsedníčka výboru poďakovala členom výboru za aktívnu časť a rokovanie 
ukončila. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 06.09.2021 o 15.30 hod.  
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K bodu 6) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
02.08.2021  
požiadavky na odborné útvary: 
 
odbor majetku: 

1. VMČ vzhľadom na opakujúce sa porušovanie verejného poriadku pri stánku s ovocím 
a zeleninou na Škultétyho ulici, žiadame poslať majiteľovi stánku poslednú výzvu 
s tým, že ak sa situácia zopakuje a budú opätovné sťažnosti od občanov tak príde k 
zrušeniu prenájmu pozemku pod stánkom.  

2. VMČ žiada zistiť povolenie na terasy pred stánkami pri OC Sandokan- stánok s vínom, 
sedenie pri prevádzke Hami-papi 

vedenie mesta: 
1. VMČ žiada osloviť Slovenskú poštu a.s., aby na svojej prevádzke Klokočina I. predĺžil 

otváracie hodiny do 17.00 prípadne do 17,30 hod. Pracujúci občania si nemôžu vybaviť 
potrebné náležitosti na peňažnom oddelení pošty. 

Stredisko mestských služieb: 
1. VMČ žiada dať do pôvodného stavu chodník za BD Beethovenova 14 po rozkopávke 

(výmena teplovodných rúr) a žiadame prítomnosť poslancov za VMČ č. 4. pri 
obhliadke. 

2. VMČ na základe občanov v zastúpení pani Molnárovej z Bazovskeho 3 žiadame o 
dodanie veľkého kameňa respektíve kvetináči k malému prednému vchodu, nakoľko 
tam parkujú tesne auta takmer až pri hlavnom vchode, každé dva dni tam chodí sanitka 
pre jednu pani na dialýzu a majú problém s vozíkom sa presunúť popri zaparkovaných 
autách a aj sanitka má problém tam vchádzať a vychádzať. 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
1. VMČ žiada odbor naceniť navrhované akcie: 

- parkovisko pred ZŠ Benkova (kontakt p. Obertáš),  
- oprava MK križovatka Dolnočermánska – Hviezdoslavova (kontakt p. Rácová) 
- posun chodníka pri BD Beethovenova 14 (kontakt p. Bakay). 

Útvar hlavného architekta: 
1. VMČ žiada zvolať stretnutie po 15.8. 2021 za účelom obnovy a úpravy priestoru pri 

OC Sandokan. Stretnutia sa zúčastnia poslanci za výbor po. Hollý, p. Ajdariová, p. 
Obertáš a p. Rácová.  

 
Odbor životného prostredia: 

1. VMČ žiada informáciu kedy začne obnova DI Novomeského (indiánske ihrisko) 
a predložiť na rokovanie výboru materiál Revitalizácia mestského parku na Sihoti. 
VMČ žiada obnoviť drevenú romantickú lávku v parku, kde sa fotili novomanželia. 

2. VMČ  žiada zabezpečiť ekologické vrecká pre občanov na zber bio odpadu na základe 
opakujúcich sa sťažností obyvateľov mesta. Zastaviť nákup kýblikov a plniť uznesenie 
komisie pre ŽP, v ktorom bolo prijaté, že sa zakúpia rozložiteľné vrecká pre uľahčenie 
zberu. 

 
 
V Nitre dňa 02.08.2021 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová 
                                                                                             predsedníčka VMČ č. 4  
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 


