
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 6. 6.  2022 v Dome Matice Slovenskej 
s týmto programom:  
 
1) Otvorenie a schválenie programu  
2) Žiadosti o stanovisko 
3) Odpovede na pripomienky 
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. Rácová, p. Hollý, p. Bakay,  p. 
Vereš, p. Dovičovič, p. Šutka,  p. Dubaiová, p. Hlavinová Tekeliová, p. Vašinová 
Nezúčastnení – ospravedlnení: p. Jursa, p. Buršáková, p. Svitač, 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 zúčastnili za občanov: p. Bádovský, p. Saliji, p. Vyskoč, p. Ilievová, p. Olvecký 
 
K bodu 2)  Žiadosti o stanovisko 
2.1. Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre – podnet na vyriešenie situácie s návštevníkmi 
pohostinstva v priestoroch obchodného domu Sandokan.  
Odpoveď od MsP na podnet:  
Mestská polícia v Nitre –  Hliadka MsP vykonala pohovor so zamestnankyňou knižnice, kde 
jej vysvetlila ako majú ich zamestnanci a návštevníci v prípade potreby pomoci postupovať. 
Zároveň MsP vykonala pohovor  aj so zamestnankyňou pohostinstva, ohľadom zabezpečenia 
nevynášania a následného nekonzumovania alkoholických nápojov mimo priestorov 
pohostinstva. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada odstrániť kvetináče vedľa budovy a osadiť stĺpiky. Zároveň 
žiadame Mestskú políciu o vykonávanie častejších kontrolných akcií pred uvedenou 
prevádzkou. 
Hlasovanie:  za: 11             proti: 0                             zdržal sa: 0 
 
2.2.  Odbor majetku MsÚ Nitra  – žiadosť o opätovné vyjadrenie k rozšíreniu predmetu a účelu 
nájmu spoločnosti MARKOLLAR s.r.o. o umiestnenie prenosných stolov so stoličkami pri 
predajnom stánku zmrzliny na trhovisku na Jurkovičovej ulici v Nitre.  
K tomuto bodu sa vyjadrili prítomní p. Saliji a p. Vyskoč, vysvetlili ako budú stoly a stoličky 
umiestnené pred prevádzkou zmrzliny. 
 



Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s prenájmom plochy 14 m2 pred prevádzkou zmrzliny na 
trhovisku na Jurkovičovej ul.  pre spoločnosť MARKOLLAR, s.r.o. Zároveň žiadame MsP 
resp. kompetentné osoby o vykonávanie pravidelnej kontroly, za účelom dodržiavania 
prenájmu o výmere 14 m2. 
Hlasovanie:    za: 11            proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
2.3. Ing. Alexander Bádovský, Nitra – emailová komunikácia – opätovné zaradenie problému 
konania mesta Nitra vo veci správy majetku a stavebného úradu do programu VMČ. 
K tomuto bodu sa dostavil na zasadnutie VMČ p. Bádovský, ktorý vysvetlil svoju požiadavku, 
aby VMČ požiadalo o preskúmanie rozhodnutia a aby mesto autoremedúrou zrušilo 
rozhodnutie. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada prednostu MsÚ o preskúmanie rozhodnutia č. SP 937/2017-012-
Ing. Va/Pá zo dňa 27.5.2022   o zastavení územného konania právnym referátom mesta. 
Žiadame zistiť, či je rozhodnutie  o zastavení územného konania v súlade s právnymi predpismi 
a v prípade, že je v rozpore, žiadame,  aby mesto zrušilo vydané rozhodnutie formou opravného 
prostriedku -  autoremedúry.  Zároveň žiadame o zaslanie vyjadrenia do ďalšieho VMČ.  
Hlasovanie:  za: 11                proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
2.4. Odbor majetku MsÚ Nitra – predložená žiadosť spoločnosti  Katarína Tóthová, s.r.o. 
Stanovisko VMČ:  VMČ súhlasí s výpožičkou  časti o výmere cca 320 m2 z pozemku parc. reg.  
C KN č. 7668 – ostatná plocha o výmere 7668 m2 na LV č. 3681 v kat. úz. Nitra pre 
spoločnosť  Katarína Tóthová, s.r.o.,  IČO: 54 525 195.  
Hlasovanie:   za: 11                               proti: 0                        zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3)  Odpovede na pripomienky 
 
3.1. Stredisko mestských služieb MsÚ Nitra – požiadavka na rekonštrukciu havarijného stavu 
vstupných schodísk do bytového domu Baničova 2 – 8 Nitra – vstupné schodiská do bytového 
domu Baničova 2 – 8 sú súčasťou bytových domov, čiže patria pod správu Okresného 
stavebného bytového družstva a nie pod správu Strediska mestských služieb MsÚ Nitra. 
Stanovisko VMČ: Odpoveď bude zaslaná na Okresné stavebné bytové družstvo Nitra. 
Hlasovanie:      za: 11                           proti: 0                         zdržal sa: 0 
 
3.2. Útvar hlavného architekta MsÚ Nitra – vyjadrenie k úprave verejných priestorov pri OC 
Sandokan a doručenej architektonickej štúdii – ÚHA zabezpečuje verejné obstarávanie 
k rámcovej zmluve, ktorej predmetom bude poskytovať služby architekta zhotoviteľom pre 
potreby objednávateľa na vypracovanie zadaní malého rozsahu vo verejnom priestore.  
Po uzatvorení rámcovej zmluvy bude predmetom prvej objednávky vypracovanie 
architektonickej štúdie úpravy verejných priestorov pri OC Sandokan. VMČ bude oslovený 
k pripomienkovaniu zadania, ako aj konceptu horeuvedenej štúdie. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie 
 
3.3. Odbor dopravy MsÚ Nitra  -  v rámci preverovania možnosti rozšírenia existujúcej kapacity 
parkovacích miest na ploche bývalého basketbalového ihriska v priestore medzi obytnou 
zástavbou Alexyho 18-24 a ZŠ Benkova (parcela č. 7653/1, k.ú. Nitra vo vlastníctve Mesta), 
oslovil Odb. ŽP, ÚHA a Komisiu MZ pre ÚPAVPaIČ so žiadosťou o vyjadrenie k vyššie 
uvedenému zámeru.  



Odbor životného prostredia MsÚ Nitra neodporúča zmeniť funkciu predmetnej spevnenej 
plochy na parkovisko z dôvodu, že eviduje túto plochu ako rezervnú plochu na budovanie 
detského ihriska / multifunkčného ihriska pre obyvateľov lokality.  
Stanovisko VMČ: VMČ trvá na vybudovaní parkovacích miest. VMČ trvá na svojom 
stanovisku, ktoré bolo ešte v roku 2019 (zápisnica zo dňa 11. 11. 2019) t.j. vybudovať 
parkovisko na ploche medzi BD Alexyho 18-24 a ZŠ Benkova (bývalé basketbalové ihrisko). 
Žiadali sme túto požiadavku oceniť a zaradiť do návrhu rozpočtu. 
Hlasovanie:    za: 11                         proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
3.4. Útvar hlavného architekta MsÚ  Nitra – VMČ opakovane žiada o vypracovanie 
samostatného statického posudku podchodu na Hviezdoslavovej ulici v Nitre – zabezpečenie 
stavebno-technickej dokumentácie vrátane statického posudku si vyžaduje spracovanie 
projektovej dokumentácie projektantom, ktorý stanoví aj oprávnené náklady investičnej akcie. 
K obstaraniu horeuvedenej projektovej dokumentácie je potrebné vyčleniť samostatnú položku 
v rozpočte Mesta Nitra v kapitole Odboru investičnej výstavby v položke prípravná 
a projektová dokumentácia.  
Stanovisko VMČ: VMČ žiada Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ vypracovať cenovú 
ponuku na zhotovenie statického  podchodu na Hviezdoslavovej ul. v Nitre.  
Hlasovanie.   za:11                          proti: 0                                   zdržal sa: 0 
 
3.5. Útvar hlavného architekta  MsÚ Nitra – zámer rekonštrukcie stánku p. Maliňákovej, ktorý 
sa nachádza na trhovisku Jurkovičova ul. p.č. 7572/7 v k.ú. Nitra. ÚHA v Nitre vydal k zámeru 
vyjadrenie dňa 21.10.2021 - ÚHA nesúhlasí so zväčšovaním plôch existujúcich stánkov v tejto 
lokalite. Odporúča Odboru majetku zaoberať sa organizáciou a celkovým usporiadaním 
a využitím tržnice komplexne a žiadosti o úpravy a prípadné umiestnenie nových stánkov 
neriešiť jednotlivo. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie 
 
3.6. Odbor dopravy MsÚ Nitra – požiadavka predložiť vizualizáciu dopravy pred OC Sandokan 
na Jurkovičovej ul.“. V grafickej prílohe zasielajú návrh úpravy parkovania pri OC Sandokan, 
obsahujúci koncept úpravy existujúcich parkovacích plôch s celkovým predpokladaným 
počtom 66 parkovacích stojísk formou kolmého radenia vozidiel s parametrami v zmysle STN 
73 6056, vrátane úpravy súvisiacej organizácie dopravy. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada vypracovať cenovú ponuku na PD ku predloženému návrhu  
parkovania pri OC Sandokan. 
Hlasovanie:         za: 11                  proti: 0                                 zdržal sa: 0 
 
3.7. Odbor životného prostredia MsÚ Nitra – na detskom ihrisku na Beethovenovej 2-8 bude 
osadená lavička. Detské ihrisko medzi ulicami Beethovenova a Bellova – na predmetnom 
detskom ihrisku na Čajkovského 11 bola robená kontrola detského ihriska vo februári 2022. 
Úroveň bezpečnosti bola ohodnotená známkou 2 veľmi dobrá. Stav pieskoviska – termín 
kontroly hygieny pieskovísk bude určený RUVZ Nitra v zmysle vhodných poveternostných 
podmienok na odber vzoriek.  
Stanovisko VMČ: VMČ žiada vykonať tvaromiestnu obhliadku zamestnanca mesta a člena 
VMČ p. Vereša. 
Hlasovanie:      za: 11                   proti: 0                                   zdržal sa: 0 

 
 

 
 



K bodu 4)  Rôzne 
 Odbor životného prostredia MsÚ Nitra – 2. kosba vo všetkých lokalitách začne od 

19.5.2022 a ukončenie kosby do 10.6.2022.  
 Odbor životného prostredia MsÚ Nitra – nepovolené spevnenie verejnej zelene – odbor 

ŽP bude VMČ priebežne informovať o riešení nepovoleného spevnenia verejnej zelene 
na Mikovíniho  ul. 2 pri novej prevádzke „Meranie zraku“. V súčasnosti je podnet 
v riešení na odbore dopravy MsÚ Nitra. 
Stanovisko VMČ: Žiadame do budúceho zasadnutia VMČ informovať akým spôsobom 
sa ukončilo riešenie problému s prevádzkou „Meranie zraku“ na Mikovíniho ul. 2. 

 Odbor životného prostredia MsÚ Nitra – prosí na základe výzvy na pripojenie 
nehnuteľností na verejnú kanalizáciu zo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti 
informovať všetkých občanov bývajúcich v príslušných častiach mesta, ktorých sa to 
týka, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť. 

 Odbor majetku MsÚ Nitra – informácia – návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (zámena pozemkov s manželmi Tolnaiovcami na 
Šúdolskej ul.). 

 
Predsedníčka poďakovala prítomným, ktorí sa zúčastnili  na akcii MDD dňa  4.6. 2022 na 
Klokočine pri Family centre. 

 P. Bakay navrhuje urobiť druhú sobotu v mesiaci september (10.9.2022) akciu „piknik 
v tráve“ – opekanie, posedenie, zabezpečili by sa lavice, stoly, elektrika.  

 Ohľadne Klokočinského jarmoku VMČ – VMČ navrhuje, aby jarmok moderovala 
Nikoleta Kováčová. 
Hlasovanie:   za: 9                     proti: 2                              zdržal sa: 0 

 Do programu Klokočinského jarmoku VMČ žiada zaradiť na nedeľu Notového Dana 
v čase od 17,00 do 18,30 hod. 

 Komisia pre výber stánkov na Kločinskom jarmoku bude v zložení: p. Obertáš, p. 
Ajdariová, p. Hollý, p. Dovičovič, p. Bakay. 
 

O prijatie ďalej  požiadali: 
p. Ilievová – predložila foto vyšlapaného chodníka v zelenej ploche zo zastávky Čajkovského, 
cez ktorý prechádzajú ľudia a bolo by vhodné ho vybudovať. VMČ požiada ÚHA a odbor 
životného prostredia o posúdenie požiadavky. 
p. Olvecký – chce prenajať pozemok na Dolnočermánskej ul., jedná sa o súkromný pozemok, 
treba jednať s majiteľom pozemku. 
 

 
Pripomienky členov VMČ: 
1. P. Rácová – z akých dôvodov nie je ukončená kanalizácia na  Šúdoli, aký je technický 

problém a kedy bude skolaudovaná kanalizácia.  
2. P. Vašinová – žiada o informáciu, aký je plán realizácie priechodov  na komunikácii 

Jurkovičova – Hviezdoslavova – Pražská – pri židovskom cintoríne. 
3. P. Obertáš – žiada zhotoviť zábradlie na Čajkovského ul. smerom k ubytovni, 

k medicínskemu centru na Čajkovského ul. +  naceniť odborom IVaR.  
4. P. Dubaiová  – Žiada o písomnú informáciu do najbližšieho výboru, v akom stave je 

revitalizácia detského ihriska pri ZŠ Benkova, o možnosti ktorej výbor informoval pán 
Lančarič začiatkom roka 2022. 

5. P. Hollý – žiada na detskom ihrisku na Jurkovičovej 3 až 17 vymeniť nerezovú šmýkalu  
za klasickú plastovú. 

6. P. Vereš – žiada vyčistiť náletové dreviny pri podchode na Klokočine. 



7. P. Vereš – žiada orezať stromy nad chodníkmi po celej Klokočine, nakoľko zasahujú 
do chodníkov, parkovísk a ciest. 
      

 
      
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 1. 8. 2022 o 16.00 hod.  
 
 
K bodu 5)  
Pokyn pre organizačné oddelenie  - požiadavky na odborné útvary 
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 

 VMČ žiada o vysvetlenie z akých dôvodov nie je ukončená kanalizácia na  Šúdoli, aký 
je technický problém a kedy bude skolaudovaná kanalizácia. 

 
  
Odbor dopravy: 

 VMČ žiada o informáciu, aký je plán realizácie priechodov  na komunikácii 
Jurkovičova – Hviezdoslavova – Pražská – pri židovskom cintoríne. 
 

Odbor životného prostredia: 
 VMČ žiada o písomnú informáciu do najbližšieho výboru, v akom stave je revitalizácia 

detského ihriska pri ZŠ Benkova, o možnosti ktorej výbor informoval pán Lančarič 
začiatkom roka 2022. 

 VMČ žiada na detskom ihrisku na Jurkovičovej 3 až 17 vymeniť nerezovú šmýkalu  za 
klasickú plastovú. 

 VMČ  žiada vyčistiť náletové dreviny pri podchode na Klokočine. 
 VMČ žiada orezať stromy nad chodníkmi po celej Klokočine, nakoľko zasahujú do 

chodníkov, parkovísk a ciest. 
 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
 VMČ žiada naceniť a osadiť zábradlie smerom k medicínskemu centru,  na 

Čajkovského ul. (kontaktná osoba p. Obertáš). 
 

 
      

V Nitre dňa  8.6.2022 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Mgr. Petra Ajdariová,v.r. 
                                                                                           predseda výboru č. 4 Klokočina 
Za správnosť: 
Helena Miháliková,v.r. 
sekretárka  VMČ č.4 
 



 
 
 
 
 
 


