
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 10. 10. 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. Rácová,   p. Buršáková, p. Vereš, 
p. Bakay, p. Svitač, p. Dubaiová, p. Tekeliová Hlavinová, p. Hollý, p. Vašinová  
Nezúčastnení – ospravedlnená neprítomnosť: p. Dovičovič, p. Šabík, p. Šutka  
Neospravedlnená neprítomnosť:  p. Jursa  
 
K bodu 1) Otvorenie a schválenie programu 
     Zasadnutie otvorila predsedníčka VMČ pani Ajdariová, ktorá privítala členov výboru 
a oboznámila ich s programom rokovania.  
Rokovania sa zúčastnil p. Samuel Kmec, za firmu Bolt Services SK s.r.o. – informoval 
prítomných o mapovom podklade, na základe ktorého budú nastavovať parkovacie body, ako 
aj možné zóny so zníženou rýchlosťou v Klokočine.  
P. Kmec predloží emailom podklad sekretárke VMČ a následne nato bude tento materiál 
rozposlaný všetkým členom. 
 
K bodu 2)  Žiadosti o stanovisko 
1. P. Záhorec,  – 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. P. Sedmák,   – 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 
 
3. Odbor majetku MsÚ – žiadosť o pripomienkovanie návrhu dodatku č. 10 k Zásadám 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
Hlasovanie:  za:  11            proti:    0                         zdržal sa: 0 
 
4. Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ – žiadosť o osadenie zábradlia na ulici 
Petzwalova 14 – email od občana. Po tvaromiestnej obhliadke bola investičná akcia ocenená 
s predpokladanou hodnotou zákazky v sume 5 500,- €. 



Stanovisko VMČ: VMČ žiada odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ o presnú 
špecifikáciu cenovej ponuky v celkovej sume 5 500,- € na jednotlivé položky, ktoré sú 
ocenené.   
Hlasovanie:  za: 11             proti:    0                         zdržal sa: 0 
 
K bodu 3)  Odpovede na pripomienky 
1.Útvar hlavného architekta MsÚ – účel využitia neupravenej plochy pozdĺž chodníka na 
Škultétyho ul. z dôvodu odstránenia stánkov. V zmysle schváleného UPN mesta Nitry je 
stanovené funkčné využitie pre vybavenosť a doplnkovo bývanie so zámerom na zástavbu 
uličnú kompaktnú do 6 NP. Umiestnenie stánkového predaja v tejto lokalite bolo možné len 
ako dočasné riešenie. Ostatnú plochu a zostatkové betónové základy po odstránených stánkoch 
je potrebné odpratať a plochy zelene zrevitalizovať a vhodnou sadovníckou úpravou zhodnotiť 
do doby využitia lokality  v zmysle schválených regulatívov ÚPN Mesta Nitry.  
Stanovisko VMČ: VMČ žiada odbor majetku MsÚ zabezpečiť odpratanie betónových panelov 
pozdĺž chodníka na Škultétyho ul., ktoré tam zostali po odstránených stánkoch. Zároveň VMČ 
žiada odbor životného prostredia MsÚ o vypracovanie návrhu na zrevitalizovanie zelene 
vhodnou sadovníckou úpravou   pozdĺž chodníka na Škultétyho ul., ktoré tam zostali po 
odstránených stánkoch. 
Hlasovanie:  za: 11             proti:    0                         zdržal sa: 0 
 
2. Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ – opadaný obklad na podchode Hviezdoslavova 
ul. V auguste 2022 zaslali predpokladanú hodnotu zákazky na vypracovanie statického posudku 
v sume 1.200,- Sk. Je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na tento posudok. Žiadajú 
o zaujatie stanoviska k uvedenej požiadavke. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada odbor IVaR, aby v spolupráci s útvarom hlavného architekta 
vyčlenili finančné prostriedky  na vypracovanie statického posudku podchodu Hviezdoslavova 
ul.       Hlasovanie:  za:  11            proti:    0                         zdržal sa: 0 
 
3. Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Nitra – v súčasnosti prebieha demontáž regulačných 
staníc na uliciach Jurkovičova, Čajkovského a Novomeského. Zvyšné regulačné stanice 
plánujú demontovať v nasledujúcich mesiacoch, momentálne sa pripravuje realizačná 
projektová dokumentácia ich demontáže. 
 
4. Odbor životného prostredia MsÚ – zanedbaný stav Trafostanice TS 501 023 na Alexyho ul. 
a vyčistenie od náletových drevín a neporiadku okolo trafostanice, požiadavka odstúpená 
odborom na Zsl. Distribučná , a.s. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada odbor životného prostredia MsÚ, aby spolupracoval pri riešení 
problémov, ktoré požaduje VMČ.  
 
5. Mestská polícia v Nitre – priebežné kontroly lokality Family centra, vykonaný pohovor so 
zamestnancami všetkých prevádzok, kde ich informovali o postupe pri zistení podozrivej 
aktivity neželaných osôb.  
Stanovisko VMČ: VMČ prosí MsP, aby pokračovali v kontrolnej činnosti.  
 
6. Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ – Investičnú akciu „Dobudovanie parkovacích 
miest Novomeského 57-59 ocenili v predpokladanej hodnote zákazky v sume 9000,- €.Na 
realizáciu je potrebné, aby VMČ dal písomnú požiadavku na OVaR, a ten vypracoval návrh na 
rozpočtové opatrenia do materiálu do MZ na zaradenie uvedenej akcie do rozpočtu.  
Stanovisko VMČ: VMČ žiada útvar hlavného architekta MsÚ a odbor dopravy, či je možné 
realizovať dobudovanie parkovacích miest Novomeského 57-59, ktoré odbor invest. výstavby  



 
a rozvoja MsÚ ocenil v predpokladanej hodnote zákazky v sume 9000,- €. 
Hlasovanie:  za:  11            proti:    0                         zdržal sa: 0 
 
K bodu 4)  Rôzne 

1. Odbor životného prostredia MsÚ – kosba začína 5.10.2022, ukončenie kosby je naplánované 
k 21.10.2022. V prípade nepriaznivého počasia počas kosby sa termín ukončenia posúva 
o každý deň, keď sa nedalo kosiť. 
 
2. Ing. arch.  Císar – na vedomie list adresovaný Polícii SR  - požiadavka zníženia rýchlosti 
vozidiel na Popradskej ul. v Nitre. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada odbor dopravy aby predložil návrh, ako zvýšiť  bezpečnosť  
dopravy na Popradskej ulici. Prikladáme list p. Císara.  
  
Členovia VMČ sa dohodli, že sa bude konať akcia „Vianoce na sídlisku“ na Čajkovského ul. – 
priestor Klokočinského jarmoku v termíne 10. 12. 2022. 
Predsedníčka pripomenula, že dňa 17.10.2022 pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa bude 
konať stretnutie so seniormi o 16,00 hod. Je potrebné prísť na stretnutie skôr z dôvodu prípravy 
sály a občerstvenia. 
 
K bodu 5) Požiadavky členov VMČ – pokyn na referát organizačný:  
 
1.VMČ žiada odbor životného prostredia MsÚ o vykonanie tvaromiestnej obhliadky  lokality 
za panelákom Novomeského ul. 59-61 a vyčistenie od náletových drevín tejto lokality /info p. 
Svitač/. 
2. VMČ žiada odbor životného prostredia MsÚ o vyčistenie lokality Beethovenova 14 - 16 – 
18 od náletových drevín /info p. Bakay/. 
3. VMČ žiada Mestskú políciu v Nitre o vykonávanie kontrolných akcií  okolia panelákov 
Beethovenova 14 -18 a Novomeského 59-61, nakoľko sa tu zgrupuje mládež, ktorá ruší 
obyvateľov priľahlých ulíc.  
4. VMČ žiada odbor dopravy navrhnúť z dôvodu bezpečnosti, aby priechod pre chodcov  na 
Hviezdoslavovej ul. zvýraznili a vykonávali pravidelnejšie kontroly, nakoľko autá nedávajú 
chodcom prednosť a je ťažké prejsť cez komunikáciu. 
5. VMČ žiada odbor dopravy riešiť križovatku Mikovíniho – Bazovského dopravnou značkou 
zákaz státia, nakoľko na chodníku stoja autá, nedá sa tadiaľ prechádzať  /info p. Obertáš/. 
6. VMČ žiada odbor životného prostredia vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky na PD na 
revitalizáciu detského  ihriska pri ZŠ Benková. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 7. 11. 2022  o 16,00 hod.  

 
V Nitre dňa  12. 10. 2022 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Petra Ajdariová, v.r. 
                                                                                        predseda výboru č. 4 Klokočina 
Za správnosť: 
Helena Miháliková, v.r.  
sekretárka  VMČ č.4 
 



 
 
 
 
 
 
 


