
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 1. 8.  2022 v Dome Matice Slovenskej 
s týmto programom:  
 
1) Otvorenie a schválenie programu  
2) Žiadosti o stanovisko 
3) Odpovede na pripomienky 
4) Došlá pošta  
5) Požiadavky VMČ – pokyn pre organizačné 
 
     Rokovania výboru mestskej časti Klokočina sa zúčastnili členovia výboru  podľa prezenčnej 
listiny. Zúčastnení na rokovaní: p.Ajdariová, p. Obertáš, p. Rácová, p. Dovičovič, p. Buršáková, 
p. Vereš, p. Šutka, p. Svitač, p. Dubaiová, p. Tekeliová Hlavinová, p. Vašinová 
Nezúčastnení – ospravedlnení: p.Hollý, p. Bakay, neospravedlnení: p. Jursa, 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. 
 
K bodu 2)  Žiadosti o stanovisko 
2.1. ÚHA – návrh VZN  o pohrebiskách v meste Nitra a ich prevádzkovom poriadku na 
pripomienkovanie, malo by nahradiť aktuálne platné VZN č. 23/2008 o prevádzkovom 
poriadku pohrebísk v meste Nitra. 
Stanovisko VMČ: VMČ nemá pripomienky k návrhu VZN. 
Hlasovanie:  za: 9             proti: 0                            zdržal sa: 0 
 
2.2. Odbor životného prostredia MsÚ – zaslanie návrhu jesenného upratovania na rok 2022. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s predloženým návrhom. 
Hlasovanie:  za: 9           proti: 0                            zdržal sa: 0  
 
K bodu 3)  Odpovede na pripomienky 
3.1. ÚHA MsÚ – úprava verejných priestorov pri OC Sandokan – po uzatvorení rámcovej 
zmluvy bude predmetom prvej objednávky vypracovanie architektonickej štúdie úpravy 
verejných priestorov pri OC Sandokan. VMČ bude ÚHA oslovený k pripomienkovaniu 
zadania, ako aj konceptu horeuvedenej štúdie. 
Stanovisko VMČ: Žiadame mesačne informovať VMČ v akom stave je vypracovanie 
architektonickej štúdie úpravy verejných priestorov pri OC Sandokan. 
Hlasovanie:  za: 9           proti: 0                            zdržal sa: 0  
 
 
3.2 Odbor majetku MsÚ – predloženie zmlúv medzi mestom Nitra a vlastníkom tréningovej 
hokejovej haly na Škultétyho ul. v Nitre. 



Stanovisko VMČ: VMČ žiada osloviť vlastníka tréningovej hokejovej haly na Škultétyho ul. 
kedy začne prevádzkovať halu pre verejnosť. 
Hlasovanie:  za: 9           proti: 0                            zdržal sa: 0  
 
3.3. Odbor ŽP MsÚ – vyčistenie náletových drevín – odstúpené na SMS – na vedomie. 
 
3.4. Odbor dopravy MsÚ – odbor začal správne konanie týkajúce sa udelenia pokuty za správny 
delikt spoločnosti Meranie zraku, s.r.o. Nitra. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada odbor majetku, aby vyzval  prevádzku Meranie zraku na 
Mikovíniho ul. na okamžitú nápravu uvedeného stavu na mestskom pozemku v termíne do 
max. 30 dní. 
Hlasovanie:  za: 11           proti: 0                            zdržal sa: 0  
 
3.5. Odbor životného prostredia MsÚ – posúdenie požiadavky na vybudovanie chodníka cez 
zeleň – vychodený  zo zastávky na Čajkovského. Odbor nemá z hľadiska údržby a tvorby 
zelene žiadne pripomienky. 
 
3.6. Útvar hlavného architekta MsÚ – realizácia chodníka cez zeleň – útvar nemá námietky 
k realizácii požadovaného chodníka. Nový chodník žiadajú realizovať zo zámkovej dlažby 
doplnený líniovou stromovou zeleňou na zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy. 
Stanovisko VMČ: VMČ navrhuje a odporúča UHA použiť na vybudovanie chodníka  zakúpenú 
rovnakú dlažbu, ktorá bola použitá na rozšírenie pešej zóny z rozpočtu UHA MsÚ. 
Hlasovanie:  za: 11           proti: 0                            zdržal sa: 0  
 
3.7. Referát právny a vymáhania pohľadávok MsÚ – preskúmanie rozhodnutia o zastavení 
územného konania Ing. Silvia Bádovská zast. Alexandom Bádovským.  
V rovine nezávislého právneho posúdenia veci si referát právny dovolí konštatovať, že po 
oboznámení sa s rozhodnutím o zastavení územného konania a dôvodmi podaného odvolania, 
meritórny výrok rozhodnutia zo dňa 27.5.2022 považuje za súladný s príslušnými 
ustanoveniami stavebného zákona, na základe čoho má tiež za to, že nie sú splnené podmienky 
pre vybavenie odvolania postupom autoremedúry. 
 
3.8. Odbor dopravy MsÚ – realizácia priechodov na komunikácii Jurkovičova – 
Hviezdoslavova – Pražská pri židovskom cintoríne. V uvedenej lokalite prebieha obnova 
dopravného značenia, pričom v existujúcej obytnej zóne sa so zriaďovaním priechodov 
neuvažuje.  
Stanovisko VMČ: VMČ požaduje realizáciu priechodov pre chodcov mimo obytnej zóny na 
Klokočine. Obhliadku môže vykonať p. Tekeliová Hlavinová a p. Vašinová s pracovníkom 
dopravy. Žiadame vykonať obhliadku do zasadnutia VMČ v septembri.  
Hlasovanie:  za: 11           proti: 0                            zdržal sa: 0  
 
3.9. Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ: 
 – „kanalizácia Kynek II. etapa – pokračovanie kanalizácie ul. A. Točíka“ po dokončení stavby 
mesto požiadalo o kolaudáciu. Slovenský pozemkový fond Bratislava sa voči kolaudačnému 
rozhodnutiu odvolal. Do dnešného dňa nemajú odpoveď zo strany SPF. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada vedúceho odboru kontaktovať poslankyňu p. Rácovú. 
- Investičnú akciu „Zábradlie k medicínskemu centru na Čajkovského ulici“ – po tvaromiestnej  
obhliadke ocenili v predpokladanom náklade v sume 6 000,- €. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada urgentne vybudovať zábradlie k medicínskemu centru, 
vzhľadom na bezpečnosť obyvateľov a k prichádzajúcemu horšiemu počasiu. 



Hlasovanie:  za: 11           proti: 0                            zdržal sa: 0  
 
 3.10. SPP – distribúcia, a.s. Bratislava – odpoveď ohľadne nepoužívaných regulačných staníc 
na sídlisku Klokočina. Regulačné stanice nie sú majetkom SPP, ale Nitrianskej teplárenskej 
spoločnosti a sú umiestnené na pozemkoch v majetku mesta. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada NTS Nitra o stanovisko k nepoužívaným regulačným staniciam 
na sídlisku Klokočina do najbližšieho zasadnutia VMČ. 
Hlasovanie:  za: 11           proti: 0                            zdržal sa: 0  
 
3.11. Odbor invest. výstavby a rozvoja MsÚ – cenová ponuka – PD parkovania pri OC 
Sandokan – ocenili v sume 3.840,- €. 
Stanovisko VMČ: VMČ prostredníctvom predsedníčky VMČ bude kontaktovať p. Šafárovú 
z odboru investičnej výstavby a rozvoja MsÚ. 
 
K bodu 4)  Došlá pošta 
4.1. Slovak Telekom a.s. – stĺp  ponad detským pieskoviskom na Petzwalovej ul. pri ZŠ sv.  
Marka v Nitre - nie sú v ich správe. 

 
4.2.Západoslovenská distribučná, a.s. – stĺp ani závesné káble nie sú ich majetkom, jedná sa 
 o staveniskovú prípojku, ktorej vlastníkom je niektorý z objektov na blízku, t.j. materská 
škola/gymnázium. Požiadavka bola zaslaná na ZŠ sv. Marka v Nitre. 
Stanovisko VMČ: Opätovne VMČ bude urgovať ZŠ sv. Marka v Nitre o odstránenie stĺpu 
v termíne do najbližšieho zasadnutia VMČ. 

 
4.3. Odbor dopravy MsÚ Nitra – na vedomie zaslané vyjadrenie k parkovaniu zdieľaných 
kolobežiek BOLT, ktoré vypracoval referát právny a vymáhania pohľadávok.  
Stanovisko VMČ: VMČ žiada primátora mesta o úpravu legislatívy v NR týkajúcej sa 
parkovania zdieľaných kolobežiek. 
Hlasovanie:  za: 11           proti: 0                            zdržal sa: 0  
 
4.4. Odbor životného prostredia MsÚ Nitra – zisťovanie záujmu o letáky o triedení odpadu. 
Stanovisko VMČ: VMČ odporúča distribúciu letákov o triedení odpadu distribuovať 
prostredníctvom Radničných novín. 
Hlasovanie:  za: 11           proti: 0                            zdržal sa: 0  
 
4.5. KG-bau, s.r.o. Nitra – „kaviareň K-LOK pri obchodnom centre Family“ žiada o predĺženie 
termínu projektu na stavebné konanie. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s predĺžením termínu do 31.8.2022. 
Hlasovanie:  za: 11           proti: 0                            zdržal sa: 0  
 
4.6. Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ – investičnú akciu „doplnenie obrubníka na 
chodníku Nedbalova 6“ ocenili s predpokladaným nákladom 2 500,- €.  
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s realizáciou v uvedenej výške. 
Hlasovanie:  za: 11           proti: 0                            zdržal sa: 0  
 
4.7. Na vedomie email p. Bádovského adresovaný p. Hodálovej z referátu 

právnehoa vymáhania pohľadávok. 
 
4.8. Email od p. Romana Sopucha – odoberá od ZSvS, a.s.  dve služby – dodávku vody a odpad 



vody do kanalizácie /stočné/, podľa jeho názoru dlhodobo neoprávnene účtujú stočné za vodu, 
ktorá je odobraná z verejného vodovodu, ale nikdy nebola odvedená do verejnej kanalizácie. 
Odbor životného prostredia MsÚ – ZSvS je akciová spoločnosť, problém je riešiteľný pre 
ZSvS, a.s. 
Stanovisko VMČ:VMČ odstupuje požiadavku na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, 
a.s. 
Hlasovanie:  za: 11           proti: 0                            zdržal sa: 0  
 
4.9. Združenie STORM, Nitra, Nedbalova 17 – žiadosť o bezodplatné prenajatie priestorov 
v Komunitnom centre na vytvorenie skladových priestorov Združenia STORM. 
Stanovisko VMČ: VMČ požiada Službyt Nitra, s.r.o.  o vyjadrenie, či nemajú iného záujemcu 
o uvedené priestory a následne nato VMČ zaujme stanovisko. 
Hlasovanie:  za: 11           proti: 0                            zdržal sa: 0  
 
4.10. Email p. Miklúšovej – stánok s ovocím a zeleninou na Škultétyho ul. funguje aj po 
30.6.2022 – žiada o informáciu v akom štádiu vybavovania sa nachádza tento živý spis. 
Ďalej žiadajú o informáciu aký zámer má mesto s neupravenou plochou pozdĺž chodníka, popri 
ktorom boli odstránené stánky pred 5 rokmi. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada UHA MsÚ o vyjadrenie sa k účelu využitia neupravenej plochy 
pozdĺž chodníka na Škultétyho ul., popri ktorom boli odstránené stánky pred 5 rokmi. 
Hlasovanie:  za: 11           proti: 0                            zdržal sa: 0  
 
4.11. Odbor majetku MsÚ – vyjadrenie k stánku na Škultétyho ul. (Vargová) – chronológia 
prípadu. 
 
5. Požiadavky členov VMČ – pokyn na referát organizačný:  

 
1. VMČ žiada MsP o zmapovanie odstavených obytných prívesov na sídlisku Klokočina 

a predložiť štatistiku odstavených vozidiel. 
2. VMČ žiada odbor dopravy MsÚ o informáciu, či je možné obmedziť státie kamiónov 

nad 10 m na Hviezdoslavovej ul. 
3. VMČ žiada odbor dopravy MsÚ, aby prostredníctvom PZ SR zabezpečil meranie 

rýchlosti na komunikácii Kmeťova ul. v časti pri bytových domoch „Panoráma“ /p. 
Obertáš/. 

4. VMČ žiada UHA MsÚ o stanovisko a návrh odhlučnenia priestranstva medzi 
chodníkom a cestou výsadbou zelene pri bytových domoch „Panoráma“ na Kmeťovej 
ulici /Obertáš/. 

5. VMČ žiada odbor majetku MsÚ zabezpečiť odstránenie popadaného obkladu na 
podchode na Hviezdoslavovej ul. 

6. VMČ žiada odbor dopravy o predloženie štúdie výstavby obytných domov „Púpava“ 
pod párovským cintorínom a podrobnú vizualizáciu dopravného riešenia do 
najbližšieho zasadnutia VMČ /Rácová/.  

7. VMČ žiada odbor ŽP preveriť na Bizetovej 2 – 6 možnosť osadenia kontajnerov – 
molokov /Buršáková/. 

8. VMČ žiada Stredisko MS  vyznačiť parkovacie čiary na Klokočine /Buršáková/. 
9. VMČ odbor ŽP žiada orezať kríky a stromy na Hviezdoslavovej ul. pri čerpacej stanici 

a stavebninách /Vereš/. 
10. VMČ opätovne žiada vyfrézovať napojenie komunikácie z Dolnočermánskej ul. na 

Hviezdoslavovu z dôvodu havarijného stavu /Rácová/. 



11. VMČ opätovne žiada  Stredisko mestských služieb  o odstránenie havarijného stavu – 
jamy  na parkovisku Bizetova   27 - 29 pri smetných nádobách /Info: p.  Hlavinová 
Tekeliová/. 

12. VMČ žiada  vyfrézovať komunikáciu z ul. Hviezdoslavovej na Pražskú ul. /Vereš/. 
13. VMČ žiada odbor ŽP opíliť stromy smerom z Benkovej ul. na Jurkovičovú ul. 

/Vašinová/. 
14. VMČ žiada Stredisko mestských služieb opraviť chodník  od Kmeťovej ul. smerom na 

Partizánsku ul. popri Základnej škole Beethovenova  /Obertáš/. 
15. VMČ  žiada Stredisko mestských služieb o bezodkladné vyčistenie odtokových 

kanálov za BD Alexyho 10-12-14-16, a tiež pozdĺž MŠ Alexyho ako už bolo v 
minulosti žiadané, ale nebolo vykonané. Ak by z ich strany boli však vyčistené tak, 
ako bolo požadované, neboli by vznikli problémy pri intenzívnych dažďoch 
v poslednom období  /Dubaiová/. 

16. VMČ žiada Stredisko mestských služieb o urgentné vyčistenie všetkých dažďových 
vpustí na celej Klokočine I. /Dubaiová/. 

17. VMČ predkladá foto Trafostanice - TS 501 023 na ulici Alexyho, pri MŠ Alexyho,  
stav je zanedbaný.  Žiadame Stredisko mestských služieb o vyčistenie od náletových 
drevín a neporiadku okolo Trafostanice a tiež odvoz týchto drevín (v minulosti to tam 
nechávali, potom to tam zbytočne hnilo)  /Dubaiová/. 

18. Regulačná stanica plynu na ulici Alexyho (pred ZŠ Benkova) nie je používaná cca 2-3 
roky,  už v minulých zápisniciach sme žiadali   o jej odstránenie a zároveň žiadame 
Stredisko mestských služieb  o vyčistenie od náletových drevín v jej okolí a v ohrade  
- opätovne urgujeme tento problém /Dubaiová/ 

19. VMČ žiada odbor životného prostredia Msú, aby požiadal ošetrovateľov  zelene, aby 
pri prácach (či už kosba, alebo iné práce) vykonali aj čistenie  náletových drevín - viď 
foto – za BD Alexyho 24 smer na ZŠ Benkova /Dubaiová/. 

20. VMČ žiada odbor dopravy o realizáciu  vodorovného dopravného značenia viď. foto 
a to v týchto lokalitách: - Jurkovičova 28 - smerom na Sandokan 1 ks,  Alexyho medzi 
BD 10-12-14-16 a 18-20-22-24 - 1 ks v minulosti tu prechod bol, ide o zvýšený pohyb 
chodcov, aj cyklistov a to smerom na ZŠ Benkova, a MŠ Alexyho, požiadavka bola aj 
zo strany obyvateľov (podnet ešte z roku 2017 - do dnešného  dňa neriešený),  
križovatka Pezinská /Alexyho - pri vŕbe - 1 ks 
 Máme za to, že uvedená značka zvýši bezpečnosť na uvedených  prechodoch  
v záujme väčšej bezpečnosti obyvateľov a tiež pri presune detí do ZŠ a MŠ 
/Dubaiová/. 

21. VMČ žiada ZSE, aby na ulici Nitrianska opílili brezy, ktoré sa tu nachádzajú a konáre 
stromov a zasahujú do káblov vedenia. Ide o  požiadavku obyvateľov ulice Nitrianska.   
Mesto už opílilo tie, ktoré zasahovali do verejného osvetlenia /Dubaiová/. 

 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 5. 9. 2022  o 16,00 hod.  

Zasadnutia VMČ sú plánové v II. polroku 2022 nasledovne:  5.9.2022, 3.10.2022, 7.11.2022 
a 5.12.2022. 

V Nitre dňa  5.8.2022 
 
 
                                                                                               Mgr. Petra Ajdariová, v.r. 
                                                                                        predseda výboru č. 4 Klokočina 
Za správnosť: 
Helena Miháliková, v.r.  sekretárka  VMČ č.4 




