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___________________________________________________________________________ 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
z mimoriadneho rokovania výboru mestskej časti č. 4 Klokočina zo dňa 28.09.2021 s týmto 
programom:  
 
Bod č. 1) Výzva na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta na rok 2022. 

 
Mimoriadneho rokovania výboru mestskej časti Klokočina sa zúčastnili členovia 

výboru per-rollam.  
Zúčastnení na rokovaní: p. Ajdariová, p. Obertáš, p. Bakay, p. Hollý, p. Buršáková, p. 

Vereš, p. Dubaiová, p. Vašinová, p. Dovičovič, p. Tekeliová. Výbor bol uznášaniaschopný. 
 
K bodu 1) Výzva na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta na rok 2022 
  Zasadnutie otvoril podpredseda VMČ pán Hollý, ktorý oboznámil zúčastnených členov 
výboru o programe rokovania. Programom rokovania je výzva na predloženie návrhu do 
rozpočtu mesta na rok 2022. 

Zúčastnení členovia VMČ súhlasili s nasledovnými investičnými akciami do rozpočtu 
mesta na rok 2022: 
 
1 - projektová dokumentácia pre súvislú opravu ulice Šúdolská, vrátane vytvorenia dažďovej 
kanalizácie a obrubníkov, v časti ktorá je v majetku mesta. VMČ navrhuje riešiť to aj ako 
celomestskú akciu = prísľub primátora na verejnom zasadnutí. 
2 - projektová dokumentácia pre vytvorenie parkoviska na bývalom basketbalovom ihrisku 
pred ZŠ Benkova, na základe písomného hlasovania a žiadosti obyvateľov BD Alexyho 18-24 
(riešiť cez odbor dopravy) 
3 - súvislá oprava ulice Nitrianska v časti od Popradská po Pezinskú, vrátane debarierizácie 
chodníkov a výmeny obrubníkov - I. etapa. 
Následne o cca 1-2 roky realizovať II. etapu, pokračovanie v prácach od Pezinskej po Pražskú, 
rozsah prac totožný s I. etapou. 
4 - súvislá oprava chodníka od Jurkovičova 26 po hlavný vstup do MS Benkova, vrátane 
debarierizácie chodníkov (riešiť cez SMS ako oprava komunikácie) 
5 - súvislá oprava chodníka Nedbalova ulica (1-3-5-7-11), od Golianovej po Škultétyho, 
vrátane debarierizácie, (riešiť cez SMS ) 
6 - súvislá oprava Škultétyho II. etapa - od c. 3 (vežiak) po c. 30 - jednosmerka, vrátane 
výmeny obrubníkov a úpravy miest na parkovanie podľa GO zúženie chodníka pri BD 
Škultétyho 44 - 54 a vytvorenie kolmého parkovania 
7 - Riešenie Plavárne v Parku pod Borinou - celomestská akcia 
VMČ č. 4 má naďalej záujem o výstavbu a realizáciu plavárne.  

 

V Nitre dňa 28.09.2021 
                                                                                             František Hollý 
                                                                                             podpredseda VMČ č. 4  
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 


