
Výbor mestskej časti č.:          4 Klokočina 
Predseda VMČ :                               Mgr. Petra Ajdariová 
Sekretárky výboru:                                     Helena Miháliková, Mária Cok Steinemannová 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
z rokovania výboru mestskej časti č. 4 Klokočina zo dňa 7. 2. 2022 v Dome Matice Slovenskej 
s týmto programom:  
 
1) Otvorenie a schválenie programu  
2) Žiadosti o vyjadrenie: 

2.1 Žiadosti o stanovisko – občania a firmy 
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. 
Zúčastnení na rokovaní: p. Ajdariová, p. Obertáš, p. Jursa, p. Bakay, p. Dovičovič, p. Hollý, 
p. Buršáková, p. Šutka, p. Svitač, p. Dubaiová 
Zúčastnení online: p. Rácová, p. Vereš, p. Hlavinová Tekeliová 
Nezúčastnení – ospravedlnení: p. Vašinová 
Nezúčastnení – neospravedlnení: 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.  
 
Rokovania sa zúčastnil Ing. Lančarič Štefan, PhD.,  dočasne poverený výkonom funkcie 
vedúceho odboru životného prostredia, ktorý informoval prítomných o predloženom   materiály  
-  „Revitalizácia parku na ul. Škultétyho – Novomeského“.  
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s predloženým návrhom, okrem vytvorenia petangového 
ihriska so sedením, a to z dôvodu, že by mohlo prísť k rušeniu nočného kľudu. Navrhujeme 
spevniť plochu pod týmto priestorom, alebo upraviť pre iné účely, bez sedenia, na využívanie 
výhradne len počas dňa.  
 
Ďalej sa rokovania zúčastnil Ing. Pavol Knapo konateľ firmy KG-bau, s.r.o. Nitra, ktorý 
predložil  podklady ku projektu Kaviareň K-LOK, ktorú  plánuje postaviť na Klokočine pri 
detskom ihrisku pri obchodnom centre Family. Plánujú kaviareň celoročne otvorenú 
s podávaním 5 druhov rýchlych jedál, s otváracou dobou od 8,00 do 22,00 hod. Postupne sa 
jednotliví členovia vyjadrili k predloženému návrhu zriadenia kaviarne. VMČ súhlasilo 
s predajom alkoholu s nízkym obsahom do 20%  a  otváracou dobou maximálne do 20,00 hod., 
aby  obyvatelia okolitých domov neboli obťažovaní hlukom.  
Stanovisko VMČ: VMČ predbežne súhlasí s prezentovaným zámerom zriadenia kaviarne pri 
detskom ihrisku pri obchodnom centre Family. Žiadame zainteresovať odborné útvary 
a žiadateľa o doplnenie podkladov potrebných k realizácii navrhovaného zámeru zriadenia 
kaviarne. V prípade, že sa nezrealizuje predložený zámer uvedenou firmou, nesplní požiadavky 
odborných útvarov v termíne do 30.6.2022 žiadame mesto o vypísanie verejnej súťaže na 
zriadenie prevádzky pri detskom ihrisku pri Family centre.   
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K bodu 2)  Žiadosti o vyjadrenie 
2.1  Žiadosti o stanovisko – občania a firmy   
2.1.1. Tomáš Chňapek,  Nitra – žiadosť o vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta 
z hľadiska parkovacích plôch v lokalite nachádzajúcej sa v územnej pôsobnosti výboru – 
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
 
2.1.2.Štefan Práznovský ml.,  Nitra – žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva 
k účinkovaniu s kolotočmi počas Klokočinského jarmoku 2022. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
 
2.2. Žiadosti o stanovisko – odborné útvary 
2.2.1 Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ Nitra  - výzva na predkladanie 
aktualizovaného zoznamu návrhov investičných akcií do rozpočtu na rok 2022. 
Stanovisko VMČ: V mesiaci september bol predložený  návrh do rozpočtu mesta na rok 2022., 
ktorý vám znovu predkladáme: 
 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. (VMČ žiada o zaslanie 
predpokladanej ceny PD) 
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) (návrh rieši 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. (VMČ žiada 
aktualizáciu cenovej ponuky jednotlivých etáp)  
4 - súvislá oprava chodníka Nedbalova ulica (1-3-5-7-11), od Golianovej po Škultétyho, vrátane 
debarierizácie, (riešiť cez SMS a zaslať predpokladaný termín realizácie)  
5 - 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  
6 - Riešenie Plavárne v Parku pod Borinou - celomestská akcia VMČ č. 4 má naďalej záujem 
o výstavbu a realizáciu plavárne. 
 
2.2.2  Odbor životného prostredia MsÚ Nitra – rozpis umiestnenia veľkoobjemových 
kontajnerov pre jarné upratovania na rok 2022.  
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí pre jarné upratovanie s navrhovanou zmenou Škultétyho ul.  x 
Nedbalova ul.  
 
2.2.3. Prednosta MsÚ – rozpočtové výdavky pre činnosť VMČ na rok 2022. 
 
2.2.4. Odbor majetku MsÚ Nitra – spoločnosť BHR medical, s.r.o. Nitra – mobilné odberové 
miesto v k.ú. Nitra, Mikovíniho a Čajkovského ul. na LV č. 3681  - žiadosť o uzatvorenie novej 
nájomnej zmluvy. 
Stanovisko VMČ: VMČ podmieňuje svoj súhlas tým, že uvedená spoločnosť uhradí 
spotrebované energie spätne za minulý rok. Po splnení tejto podmienky bude VMČ súhlasiť. 
 
2.2.5. Odbor majetku MsÚ Nitra – spoločnosť MARKOLLAR, s.r.o., Jelenec žiada 
o umiestnenie reštauračných prenosných stolov /8 ks/ pri predajnom stánku zmrzliny na 
trhovisku Jurkovičova ul. v Nitre.  
Stanovisko VMČ: VMČ žiada predložiť vizualizáciu stolov a  stoličiek pri predajnom stánku 
zmrzliny. Až po doplnení vizualizácie, zaujme VMČ stanovisko k tejto požiadavke. 
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2.2.6. Odbor majetku MsÚ Nitra – žiadosť p. Ivana Olveckého, Nitra o prenájom nebytového 
priestoru – podchodu na Klokočine za účelom organizovania športových, kultúrnych a iných 
spoločenských podujatí. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Odpoveď z kancelárie prednostu – informačná tabuľa na Pezinskej ul. – odstránený 
polystyrén a nahradený za magnetický + priložili magnetky na uchytenie oznamov. 

 Odpoveď z odboru majetku MsÚ – predajný stánok PEVE-3P na Škultétyho ul.  má 
predmet nájmu so sortimentom PNS, zberňa Tiposu, tabakové výrobky, drobný 
doplnkový sortiment, darčekové predmety a cukrovinky.  
Stanovisko VMČ: VMČ žiada vykonať kontrolu predávaného sortimentu v uvedenom 
stánku na Škultétyho ulici.   

             
 

 
K bodu 4) Rôzne 
 VMČ žiada odbor majetku MsÚ, aby každý mesiac písomne vyzýval majiteľa firmy 

DOMO, aby si oplotil svoj pozemok z dôvodu sťažnosti obyvateľov sídliska.  
 VMČ žiada doplniť zábradlie na nových schodoch z Novomeského ul. na Petzwalovu 

ul. 
 

Na záver predsedníčka výboru poďakovala členom výboru za aktívnu účasť a rokovanie 
ukončila. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 7. 3. 2022 o 16.00 hod.  
 
K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa  
7. 2. 2022   
požiadavky na odborné útvary 
 
Odbor majetku: 
VMČ žiada odbor majetku MsÚ, aby každý mesiac písomne vyzýval majiteľa firmy DOMO, 
aby si oplotil svoj pozemok z dôvodu sťažnosti obyvateľov sídliska.  
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
VMČ žiada doplniť zábradlie na nových schodoch z Novomeského ul. na Petzwalovu ul. 
 
 
 
V Nitre dňa  8. 2. 2022 
 
 
 
 
                                                                                           Mgr. Petra Ajdariová, v.r. 
                                                                                             predsedníčka VMČ č. 4  
Zapísala: 
Helena Miháliková 
sekretárka VMČ č. 4 


