
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 12. 9.  2022 v Dome Matice Slovenskej 
s týmto programom:  
 
1) Otvorenie a schválenie programu  
2) Žiadosti o stanovisko 
3) Odpovede na pripomienky 
4) Rôzne  
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. Dovičovič, p. Buršáková, p. Vereš, 
p. Šutka, p. Svitač, p. Dubaiová, p. Tekeliová Hlavinová, p. Hollý, p. Jursa,  
Nezúčastnení – ospravedlnení: p. Bakay, p.  Rácová, p. Vašinová  
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 p. Samuel Kmec, za firmu Bolt Services SK s.r.o. – informoval 
prítomných o  používaní lokalizačného  systému GPS kolobežiek.  Jednotliví členovia sa 
vyjadrili k problematike parkovania kolobežiek, obmedzeniu rýchlosti a počtu osôb na 
kolobežke, vyznačenie parkovania. Do najbližšieho zasadnutia VMČ firma Bolt predloží 
stanoviská na zriadenie parkovacích miest a obmedzenie rýchlosti. 
 
K bodu 2)  Žiadosti o stanovisko 
1. P. Kányi, - žiadosť o vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta ŤZP na ul. trvalého 
bydliska. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta. 
Hlasovanie:  za: 11             proti:  0                           zdržal sa: 0 
 
2. Odbor  dopravy MsÚ – predloženie žiadosti firmy GTIS Charging SK s.r.o. – návrh ponuky 
pri vybudovaní nabíjacích staníc pre elektrifikované autá spolu s návrhom na vybudovanie 
pridružených fotovoltaických systémov, ktoré by výrazne znížili energetickú náročnosť 
prevádzky samotných nabíjacích staníc, ako aj cenu za vlastnú spotrebu elektrickej energie 
v mestských nehnuteľnostiach podľa umiestnenia na uliciach: 

Umiestnenie príslušné VMČ 
Ul. Partizánska, parc. č 7474/1  VMČ 4 
Ul. Baničova, parc. č. 7229/3  VMČ 4 
Ul. Považská, par. č. 462/3   VMČ 5 
Ul. Jedlíková, parc. č. 7261/135  VMČ 4 
Ul. Škultétyho, parc. č. 7337/1  VMČ 4 
Ul. Novomeského, parc. č. 7232/1  VMČ 4 



Ul. Mikovíniho, parc. č. 7566/4  VMČ 4 
Ul. Lúčna, parc.č. 934/8  VMČ 7 
Ul. Tokajská, parc. č. 425/62   VMČ 5 

 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s vybudovaním nabíjacích staníc v mestskej časti č. 4 
Klokočina v zmysle  žiadosti. VMČ žiada za každé zabraté existujúce parkovacie miesto, kde 
bude vybudovaná nabíjacia stanica, vybudovať nové parkovacie miesto v príslušnej mestskej 
časti po konzultácii s VMČ. 
Hlasovanie:  za: 11              proti: 0                            zdržal sa:  0 
 
3. P. Šúňová  – žiadosť o vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta ŤZP na ul. trvalého 
bydliska. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta. 
Hlasovanie:  za: 11             proti: 0                            zdržal sa: 0 
 
4. P. Súkeníková  – žiadosť o vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta ŤZP na ul. trvalého 
bydliska. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta. 
Hlasovanie:  za:  11           proti:  0                          zdržal sa: 0 
 
5. Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ – prijal žiadosť od VMČ č. 4 o zaslanie cenovej 
ponuky na vypracovanie statického posudku podchodu na Hviezdoslavovej ul. Predpokladané 
náklady na investičnú akciu „Statický posudok podchodu na ul. Hviezdoslavova“ ocenili 
v sume 1200,- €. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada odbor investičnej výstavby a rozvoja, odbor majetku a útvar 
hlavného architekta, aby spolu našli finančné prostriedky na vypracovanie statického posudku 
na ulici Hviezdoslavova. 
Hlasovanie:  za:  11            proti:   0                          zdržal sa: 0 
 
6. Odbor majetku MsÚ – eviduje žiadosť spoločnosti BHR medical s.r.o. Nitra o prenájom časti 
pozemku vo výmere 45 m2 p.č. 7374/4 na ul. Mikovíniho a Čajkovského za účelom zriadenia 
mobilného odberového miesta na diagnostiku Covid-19 na dobu určitú od 1.9.2022 do 
31.12.2022. 
Stanovisko VMČ: VMČ nemá námietky k zámeru prenájmu pozemku v zmysle žiadosti.  
Hlasovanie:  za: 11             proti:     0                        zdržal sa: 0 
 
7. Útvar hlavného architekta MsÚ – zaslanie na pripomienkovanie  - návrh Zadania 
k vypracovaniu architektonickej štúdie úpravy verejných priestorov pri OC Sandokan. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada zvolať tvaromiestnu obhliadku za prítomnosti projektanta 
a zástupcov VMČ Klokočina. Zároveň VMČ  žiada o pravidelné stretnutia počas celej doby 
realizácie. 
Hlasovanie:  za: 11             proti:  0                           zdržal sa: 0 
 
K bodu 3)  Odpovede na pripomienky 
1.Primátor mesta  - žiadosť o úpravu legislatívy, týkajúcej sa parkovania zdieľaných kolobežiek 
berie na vedomie. V prípade konkrétnej požiadavky na zmenu legislatívy prosí  o jej zaslanie. 
Stanovisko VMČ:  VMČ odporúča primátorovi oboznámiť sa s uzneseniami komisie pre 
životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti, kde bola táto problematika riešená 
aj s pripomienkami za prítomnosti zástupcov spol. BOLT. 
Hlasovanie:  za: 11             proti:  0                           zdržal sa: 0 
 



2. Odbor dopravy MsÚ – vyjadrenie k vybudovaniu parkoviska na ploche medzi BD Alexyho 
18-24 a ZŠ Benkova na ploche bývalého basketbalového ihriska nie je možné vyhovieť 
z dôvodov uvedených vo vyjadrení vyplývajúcich z priložených odborných stanovísk. 
Stanovisko VMČ: VMČ aj naďalej trvá na postupe v zmysle petície obyvateľov z roku 2019. 
VMČ žiada zmeniť účel využitia  ihriska pri ZŠ Benkova (info p. Obertáš). 
Hlasovanie:  za: 11             proti:  0                           zdržal sa: 0 
 
3. Službyt Nitra s.r.o. – Stanovisko k požiadavke prenájmu priestorov Nedbalova 17 pre 
Združenie STORM Nitra na vytvorenie skladových priestorov. S ponukou na prenájom nikoho 
neoslovovali a neevidujú žiadneho záujemcu. V pláne opráv nemajú zahrnuté žiadne finančné 
prostriedky na opravu, v minulosti bola vykonaná obhliadka priestorov a náklady na opravu 
boli odhadnuté na cca 20-30 tis. €. 
Stanovisko VMČ:  VMČ súhlasí s prenájmom  uvedených priestorov na skladové účely 
v zmysle požiadavky STORM Nitra. 
Hlasovanie:  za: 11             proti:  0                           zdržal sa: 0 
 
4. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra – odpoveď na požiadavku p. Sopúcha. 
Dodávku vody z verejného vodovodu zabezpečujú pre odberateľov na pitné a hygienické účely. 
V zmysle uzatvorenej zmluvy je množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie priamo úmerné množstvu dodanej pitnej vody cez fakturačné meradlo 
s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov, ak sa producent nedohodne 
s prevádzkovateľom resp. vlastníkom inak.  
Stanovisko VMČ: Odpoveď bude zaslaná p. Sopúchovi. 
 
5. Útvar hlavného architekta MsÚ – vyjadrenie k úprave verejných priestorov pri OC Sandokan. 
ÚHA vo verejnom obstarávaní vybral spoločnosť SCALE STUDIO a.s., ktorej úlohou bude 
poskytovať služby architekta zhotoviteľom pre potreby objednávateľa na vypracovanie zadaní 
malého rozsahu vo  verejnom priestore. Po nadobudnutí platnosti zmluvy bude predmetom 
prvej objednávky vypracovanie architektonickej štúdie úpravy verejných priestorov pri OC 
Sandokan.  
 
6. Útvar hlavného architekta MsÚ Nitra -  VMČ žiadal o stanovisko a návrh odhlučnenia 
priestranstva medzi chodníkom a cestou výsadbou zelene pri bytových domoch „Panoráma“ na 
Kmeťovej ulici. 
Útvar hlavného architekta vydal dňa 21.08.2018  vyjadrenie pre stavebné povolenie  
č. 12326/2018 na stavbu: Obytný súbor  „PANORÁMA“  so športovou vybavenosťou stavebné 
objekty A, B, D, E. UHA žiadal stavebníka dodržať nasledovnú podmienku: 
- Úpravu plôch a priestranstiev v okolí stavebných objektov  upraviť podľa       samostatného 
projektu sadových úprav s riešením výsadby líniovej izolačnej zelene zo  strany areálu 
Gymnázia a na Kmeťovej ulici. Sadové úpravy žiadali zrealizovať do doby kolaudácie objektu. 
V prípade potreby ďalšej výsadby je potrebné kontaktovať Odbor životného prostredia MsÚ 
Nitra, ktorý zhodnotí stav zrealizovaných sadových úprav a prípadne zabezpečí novú výsadbu. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada odbor životného prostredia o vyjadrenie sa k zrealizovaným 
sadovým úpravám.  
Hlasovanie:  za: 11             proti:  0                           zdržal sa: 0 
 
7. Mestská polícia Nitra vykonala zmapovanie odstavených obytných prívesov na sídlisku 
Klokočina a Čermáň v počte 6 ks. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada odbor dopravy MsÚ o informáciu, či sa nedá zapracovať do 
VZN, aby sa z obytnej zóny vylúčilo parkovanie obytných prívesov.  



Hlasovanie:  za: 11             proti:  0                           zdržal sa: 0 
 
8. Stredisko mestských služieb MsÚ: 
- Odstránenie havarijného stavu – jamy na parkovisku Bizetova 27 – 29 pri smetných nádobách. 
Jamy na parkovisku Bizetova 27 – 29 boli odstránené. 
-  Oprava chodníka od Kmeťovej ul. smerom na Partizánsku ul. popri Základnej škole 
Beethovenova. Na predmetnom úseku je plánovaný cyklochodník. 
- Trafostanica – TS 501 023 na ulici Alexyho, pri MŠ Alexyho, stav je zanedbaný. Žiadosť  
o vyčistenie od náletových drevín a neporiadku okolo Trafostanice a tiež odvoz týchto drevín. 
Predmetná trafostanica nie je majetkom mesta, je to ochranné pásmo Elektrární, resp. 
Západoslovenská distribučná a.s. 
- Regulačná stanica plynu na ulici Alexyho (pred ZŠ Benkova) nie je používaná cca 2-3 roky,  
žiadosť o vyčistenie od náletových drevín v jej okolí a v ohrade. 
Predmetná regulačná stanica plynu je majetkom SPP, jedná sa o ochranné pásmo – práce boli 
vykonané. 
- Odstúpenie SMM  pripomienky na Odbor dopravy –  vyznačiť parkovacie čiary na 
Klokočine  
- Odstúpenie SMM pripomienky  na Odbor investičnej výstavby a rozvoja -  vyfrézovať 
napojenie komunikácie z Dolnočermánskej ul. na  Hviezdoslavovu z dôvodu havarijného 
stavu  
- vyfrézovať komunikáciu z ul. Hviezdoslavova na Pražskú ul.  
Stanovisko VMČ: VMČ žiada odbor životného prostredia MsÚ, aby zabezpečili urgentne 
prostredníctvom Elektrární – Západoslovenská distribučná a.s. nápravu zanedbaného stavu 
Trafostanice TS 501 023 na ul. Alexyho, pri MŠ Alexyho a vyčistenie od náletových drevín 
a neporiadku okolo Trafostanice a tiež odvoz tých drevín, info p. Dubaiová.  
Hlasovanie:  za: 11             proti:  0                           zdržal sa: 0 
 
9. Odbor životného prostredia MsÚ – obdržali odpoveď z NKS: „berieme na vedomie“. 
V roku 2022 nie je táto lokalita (stojisko) predmetom budovania nových stojísk, lokalitu 
preveríme v budúcom roku a zaradíme do širšieho zoznamu ostatných požiadaviek.  
 
K bodu 4)  Rôzne 

1. Odbor životného prostredia MsÚ – predložený harmonogram jesenného upratovania 
 
2. Odbor životného prostredia MsÚ – termín kosenia 4. kola začína 24.8. až 12.9.2022. 
 
K bodu 5) Požiadavky členov VMČ – pokyn na referát organizačný:  
 
1. VMČ žiada MsP Nitra  vykonávať kontroly pri Family centre (zásobovacie priestory vzadu 
za budovou), nakoľko sa tu zgrupujú bezdomovci, neprispôsobiví občania a dochádza tu 
k častým výtržnostiam. 
 
2. VMČ žiada odbor dopravy MsÚ o prehodnotenie posunutia značky „obytná zóna“ na ul. 
Mikovíniho  (budova Sandokanu – zadné priestory) info p. Tekeliová. 
 
3. VMČ žiada stredisko mestských služieb MsÚ o debarierizáciu priechodu pre chodcov cez 
cestu na ul. Žilinská a doplnenie vodorovného dopravného značenia  prechod pre chodcov, a to 
v zmysle návrhu od Ing. Maruniaka,  info p. Dubaiová  (viď príloha). 
 



4. VMČ opätovne žiada stredisko mestských služieb MsÚ, tak ako aj v zmysle poslednej 
zápisnice,  o vyčistenie odvodňovacieho rigolu na Alexyho ul., konkrétne od Alexyho 2 po 
Alexyho 16 až ku smetným nádobám pred MŠ Alexyho, a tiež odvodňovací rigol za BD 
Alexyho 10-16, info p. Dubaiová. 
 
5. VMČ žiada vybudovať parkovacie miesta na Novomeského 57 – 59 pri stojiskách, info p. 
Svitač. 
 
6. VMČ žiada odbor životného prostredia MsÚ o vykonanie prehliadky stromov z dôvodu 
posúdenia ich stavu na ul. Bizetovej ul. 37 až 49 (alej stromov), info p. Buršáková. 
 
7. VMČ žiada stredisko mestských služieb MsÚ o opravu lavičky (drevených prvkov) na ul. 
Benkova 6, info p. Vašinová. 
 
 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 3. 10. 2022  o 16,00 hod.  

 
 
 
V Nitre dňa  13.9.2022 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová, v.r. 
                                                                                        predseda výboru č. 4 Klokočina 
Za správnosť: 
Helena Miháliková, v.r.  
sekretárka  VMČ č.4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


