
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 06.09.2021 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. Jursa, p. Bakay, p. Rácová, p. Hollý, p. 
Buršáková, p. Šutka, p. Dubaiová, p. Vašinová 
Neprítomní – ospravedlnení: p. Dovičovič, p. Vereš, p. Tekeliová, p. Šabík 
Neprítomní – neospravedlnení: p. Svitač 

Prítomní občania: p. Kóňa a p. Salajová 
 
 
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 výboru sa zúčastnili občania p. Kóňa a p. Salajová, ktorí tlmočili požiadavku 
občanov Šúdolskej ulice, aby poslanci pri prerokúvaní materiálu o odkúpení pozemkov od 
firmy STAVPLAST SK v likvidácii, zahlasovali za alternatívu č. 2, t.j. aby mesto odkúpilo 
všetky pozemky. 
 
K bodu 2)  Žiadosti o vyjadrenie 
2.1  Žiadosti o stanovisko – občania   
2.1.1 Žiadosť p. Peter Korec o  stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na 
Petzwalovej ulici. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie 
 
2.1.2 Žiadosť vlastníkov BD Alexyho 10-12 o opravu chodníka pre zadným vchodom do BD 
Alexyho 10. Chodník je zle vyspádovaný a pri dažďoch stojí voda, ktorá sa dostáva až do 
vchodu. 
Stanovisko VMČ: VMČ odstúpi na riešenie na stredisko mestských služieb 
 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta   
 
Odbor životného prostredia: 

2.2.1  Žiadosť o vyjadrenie k návrhu na zmenu v harmonograme jesenného upratovania na 
utorok 23.11.2021 presun zo stanoviska Benkova 13 na Benkovu 1 alebo 6 (požiadavka 
občanov z Benkovej ulice) 
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Stanovisko VMČ:  VMČ súhlasí a odporúča do budúcna tieto stanovišťá kontajnera striedať 
v rámci jarného a jesenného upratovania. Teraz navrhuje ponechať Benkovu 13 a na jarné 
upratovanie pristaviť VOK na Benkovu 1 alebo 6. 
 

 

 

Odbor majetku: 

2.2.2  Žiadosť o vyjadrenie k odkúpeniu pozemkov  p. č. 7469/94 o výmere 161 m2 (pozemky 
pod cestou A.F. Langa) a 7469/126 o výmere 160 m2 (pozemky pod Šúdolskou cestou) od 
spoločnosti STAVPLAST SK v likvidácii do vlastníctva mesta. Odbor majetku odporúča 
odkúpiť spoluvlastnícky podiel v prípade, že sa nepredajú na dražbe vzhľadom na výhodnú 
cenu. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s s navrhovanou alternatívou č. 2. 
 
2.2.3  Žiadosť o vyjadrenie k zámene  pozemkov medzi mestom a Nitrianskym samosprávnym 
krajom. Ide o zámenu p. č. 360/28 na Štúrovej ulici vo vlastníctve mesta a p.č. 7186/1 pri 
Židovskom cintoríne vo vlastníctve NSK, kde má mesto zámer vybudovať parkovisko. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí. 
 
2.2.4  Žiadosť o vyjadrenie k obnove nájomnej zmluvy s p. Michaličkovou /stánok Večierka 
VIKI na Partizánskej ulici/ ktorá si uhradila všetky záväzky voči mestu, ktoré jej vznikli 
v súvislosti s pandémiou. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s obnovením nájomnej zmluvy s p. Michaličkovou. 
 
 
Odbor TIC: 

2.2.5  Žiadosť o vyjadrenie k Informatívnej správe o stave výlepných skruží v meste Nitra 
a o postoj VMČ k riešeniu informačných plôch. Návrh na postupné odstraňovanie starých 
skruží a nahradenie novými z rozpočtu VMČ na rok 2022 (3500 Eur cena l skruže) alebo úplné 
odstránenie starých skruží bez náhrady za nové. 
Stanovisko VMČ:  VMČ nesúhlasí s návrhom odstrániť staré skruže a nahradiť ich novými 
z rozpočtu VMČ a odporúča ponechať staré skruže, pokiaľ nie sú v takom stave, že by 
ohrozovali život občanov 
 
 
 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Odpoveď odboru majetku na požiadavku výboru vysporiadať pozemky na vybudovanie 
prístupovej cesty k RD na Hviezdoslavovej ulici. Pozemky boli zapísané na LV mesta 
Nitry. 

 Opätovná výzva majiteľovi stánku na Škultétyho ulici na nedodržiavanie poriadku 
a podporu predaja alkoholu a informácia odboru majetku o šetrení. 

 Odpoveď Slovenskej pošty na podnet vedenia mesta  predĺžiť prevádzkové hodiny na 
pošte Klokočina I.  

 Odpoveď odboru majetku na terasy pred stánkami pri OC Sandokan (stánok s vínom 
a pri prevádzke Hami-papi). 

 MsP na kontrolu podávania alkoholu pri stánku s ovocím na Škultétyho ulici. 
 Odpoveď OVaR na požiadavku výboru naceniť inv.akcie Parkovisko pred ZŠ Benkova, 

SO MK Križovatka Dolnočermánska – Hviezdoslavova a Posun chodníka pri BD 
Beethovenova 14. Treba vyplniť kartu investičných akcií. 

 Odpoveď odboru dopravy na požiadavku výboru riešiť prevádzku zdieľanej mobility 
v meste Nitra formou VZN. 
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 Oznámenie o použití prenosného dopravného značenia na akciu Klokočinský jarmok. 
 Oznámenie o uzávierke MK Mikovíniho na akciu Klokočinský jarmok. 
 
K bodu 4) Rôzne 

 
 Pán poslanec Obertáš informoval o vykonanej obhliadke rozkopávok na Klokočine 

spolu s pánom poslancom Hollým. S firmou Metrostav sa dohodli, že niektoré chodníky 
budú vybudované nové. Ďalej požiadal o zhotovenie PD na rozšírenie parkoviska pri 
BD Jurkovičova 21 rozsah projektovej dokumentácie bude určený po prerokovaní 
návrhu na BD Jurkovičova 21 a 23 a opravu schodiska cez investičné akcie. Výbor 
poveril poslanca Obertáša na zistenie podmienok za akých a v akom rozsahu by sa 
parkovisko rozšírilo. Ďalej poslanec Obertáš tlmočil požiadavku občanov 
k vybudovaniu nového verejného osvetlenia pri schodisku z Petzvalovej ul. smerom 
k Novomeského ul.. Navrhuje na základe podnetov občanov realizovať súvislú opravu 
existujúcej asfaltovej plochy ihriska medzi Škultétyho a Novomeského ul.. 

 Predsedníčka pani Ajdariová požiadala členov výboru, aby výbor naniesol požiadavku 
na vybudovanie bezbariérového prístupu k BD Škultétyho 23-26-28-30, v ktorom žijú 
3 telesne postihnuté osoby, ktoré majú sťažený prístup k domu. VMČ súhlasí 
s vypracovaním PD na vybudovanie nového chodníka a navrhuje zvolať tvaromiestnu 
obhliadku. Podala informáciu o III. etape MK Škultétyho, že do konca roka bude 
príprava a na jar začnú robiť. 

 Člen výboru pán Šutka upozornil na prepad kanála od Baničovej 3 k Novomeského 17, 
kde dochádza k podmývaniu komunikácie. Zároveň požiadal o opravu križovatky 
Hviezdoslavova – Pražská. VMČ požiada o  nacenenie opravy. 

 Poslanec Bakay upozornil na navozenie lístia pri BD Beethovenova 14. Požiadal 
o oslovenie vedenia obchodného domu Kaufland, aby schody z parkoviska prispôsobil 
ľuďom, lebo sú príliš strmé. 

 Poslane Hollý požiadal o doplnenie VO na schody z Petzwalovej ulice na 
Novomeského a pri Polikliniku Klokočina. Požiadal o aktualizáciu zásobníka 
investičných akcií. 

 Poslankyňa Buršáková sa informovala o možnosti zriadenie WC na ihrisko Family. 
 Členka výboru pani Vašinová žiada informáciu o stave zriadenia priechodu pre chodcov 

pri židovskom cintoríne od autobazáru. 
 
Poslanec F. Hollý vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu 
Klokočinského jarmoku, hlavne p. Juhásovi, z odboru kultúry, stredisku mestských služieb, p. 
Ľudke Bratovej a ostatným, ktorí sa pričinili o to, že jarmok mal úroveň. 
 
Na záver predsedníčka výboru poďakovala členom výboru za aktívnu časť a rokovanie 
ukončila. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 11.10.2021 o 16.00 hod.  
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K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
06.09.2021  
požiadavky na odborné útvary: 
 
stredisko mestských služieb: 

1) VMČ žiada opraviť vyspádovanie chodníka pred zadným vchodom BD Alexyho 10, kde pri 
dažďoch zateká voda do vchodu domu (kontakt p. Dubaiová) 
2) VMČ schválilo opravy komunikácií z prideleného balíka pre VMČ a navrhuje začať 
s parkoviskom pred ZŠ Benkova v nacenenej hodnote 30 tis. Eur a úpravou vyjazdenej 
križovatky Dolnočermánska – Hviezdoslavova v hodnote 30 tis. Eur. 
Ostatné akcie „Posun chodníka pri Beethovenovej 14“ (informácie podá p. Bakay) a lokálna 
oprava chodníka Pražská, žiadame naceniť. 
3) VMČ žiada opraviť prepad kanálu na MK Baničova – Novomeského 17 v strede cesty, ktorý 
stále prepadáva, treba riešiť so ZVS, či nie je porucha kanalizácie a podmýva cestu (p. Šutka) 
4) VMČ žiada doplniť lampy VO na drevené schody z Petzwalovej ulice na Novomeského (p. 
Obertáš). 
5) VMČ žiada opraviť asfaltovú plochu ihriska Škultétyho  - Novomeského 
6) VMČ žiada preveriť prepad komunikácie pri BD Beethovenova 14, na ktorom bolo navozené 
lístie  (kontakt p. Bakay) 
7) VMČ žiada informáciu o stave a realizácii parkoviska Alexyho, na betónovej ploche 
bývalého basketbalového ihriska – na základe písomnej petície obyvateľov z roku 2020. 
(kontakt p. Hollý, p. Dubaiová)  
8) VMČ urguje doplnenie VO pri Poliklinike Klokočina oproti súsošiu (kontakt p. Hollý). 
 
Odbor majetku: 

1) VMČ odporúča na základe zistení vypovedať zmluvu pod stánkom Ovocie, zelenina na 
Škultétyho ulici, z dôvodu porušenia podmienok nájomnej zmluvy (predaj alkoholu). 
2) VMČ odporúča riešiť nelegálne terasy pri OC Sandokan, upozorniť predávajúcich na 
dodržiavanie postupov pri zaberaní verejného priestranstva a podať informáciu o riešení na 
výbor. 
 
Odbor dopravy: 

1) VMČ trvá na vypracovaní VZN pre zdieľanú mobilitu v meste Nitra. Príklad mesto 
Bratislava, ktoré pracuje na vypracovaní VZN pre zdieľanú mobilitu. 
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 

1) VMČ žiada vypracovať PD na bezbariérový chodník pri BD Škultétyho 23-26-28-30, 
v ktorom žijú 3 telesne postihnutí občania. VMČ odporúča zvolať tvaromiestnu obhliadku za 
účasti členov výboru (p. Ajdariová, p. Hollý, p. Obertáš). 
2) VMČ žiada naceniť opravu MK križovatka Hviezdoslavova – Pražská, ktorá je v zlom stave 
vyjazdená autami (kontakt p. Šutka) 
3) VMČ odporúča vypracovať PD na rozšírenie parkoviska pri BD Jurkovičova 21. Poveruje 
poslanca p. Obertáša na zistenie podrobností rozšírenia parkoviska. 
 
V Nitre dňa 06.09.2021 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová 
                                                                                             predsedníčka VMČ č. 4  
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 


