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Výbor mestskej časti č.:          4 Klokočina 
Predseda VMČ :                               Pavol Obertáš 
Sekretárky výboru:                                     Lucia Vojtechová, Ing. Tatiana Kilianová 
___________________________________________________________________________ 

 
Z á p i s n i c a 

z rokovania výboru mestskej časti č. 4 Klokočina zo dňa  9. 01. 2023 o 15,30 h v zasadačke 
Mestského úradu v Nitre (č. dv. 119,  Štefánikova tr. 60 
 
1) Otvorenie a schválenie programu  
2) Žiadosti o stanovisko 
3) Odpovede na pripomienky 
4) Výber návrhu členov z radov občanov 
5) Rôzne 
6) Pokyn na referát organizačný 
 
Rokovania výboru mestskej časti Klokočina sa zúčastnili členovia výboru  podľa prezenčnej 
listiny.  Rokovania sa zúčastnili:  p. Obertáš, p. Ajdariová, p. Rácová,  p. Dubaiová,  p. Hollý, 
p. Dovičovič, p. Mesároš. 
 
K bodu 1) Otvorenie a schválenie programu 
     Zasadnutie otvoril predseda VMČ pán Obertáš, ktorý privítal členov výboru a oboznámil 
ich s programom rokovania.  
 
K bodu 2)  Žiadosti o stanovisko 
1.p.Toman P., Nitra– žiadosť o vyjadrenie k opätovnému  prenájmu  predajného stánku  - 
ovocie a zelenina. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s prenájmom, ale za podmienok, že majiteľ bude udržovať                        
a  dodržiavať verejný poriadok v okolí stánku. 
Hlasovanie:  za: 7             proti:  0                          zdržal sa: 0 
 
2. Odbor investičnej výstavby  a rozvoja– predložená žiadosť o zrekonštruovanie cyklotrasy – 
Čajkovského (list od pani Heleny Szeifovej) -Cyklotrial  prevádzkovanie športu. 
Stanovisko VMČ : Uznesenie – požiadavka na Stredisko mestských služieb                                                      
s nacenením  prípadného navozenia  zeminy spolu so zapojením komunity, aby spoločne riešili 
túto požiadavku. 
Hlasovanie:  za: 7             proti:  0                          zdržal sa: 0 
 
3. Odbor majetku – žiadosť spoločnosti Modus MEDICAL s.r.o. Piaristická 2, Nitra  
o prenájom nebytového priestoru – podchodu na Klokočine,  nachádzajúcom sa na uliciach 
Dolnočermánska/Hviezdoslavova. 
Vyjadrenie ÚHA: - stavebné konštrukcie sú v zlom technickom stave, pred využívaním bude 
nutné vyhotoviť statický posudok existujúcich konštrukcií.  
Stanovisko VMČ :  VMČ nesúhlasí  so zriadenín pivárne a požaduje doručiť statické posúdenie 
prípadne termín dodania dokumentácie (OIVaR). 
 
4. p. Pavel Ladislav –Žiadosť o vyjadrenie k parkovaciemu miestu  pre FO s ŤZP 
Stanovisko VMČ: VMČ  súhlasí, nakoľko žiadateľ spĺňa podmienky v zmysle VZN 
Hlasovanie:  za: 6             proti:  1                          zdržal sa: 0 
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5. Odbor dopravy – žiadosť ohľadne realizácie a dobudovania parkovacích miest Novomeského 
57- 59, ktoré  odbor investičnej výstavby a rozvoja ocenil v predpokladanej sume 9.000,-€. 
Stanovisko VMČ:  VMČ súhlasí, aby  sa položka presunula  do zásobníka  investičných akcií.  
Hlasovanie:  za: 7             proti:  0                         zdržal sa: 0 
 
6. Stredisko Mestských služieb  - Reklamácia – pokles spevnenej plochy pred bytovým  domom  
č. 16 na ulici Mikovíniho a na detskom ihrisku  za bytovým domom Beethovenova č. 10-12. 
VMČ berie na vedomie a žiada informovať o termíne doriešenia reklamácie. 
 
7. Odbor životného prostredia  - Stanovisko  k PD „Prístupový chodník“ na p. č. 7557 k. ú. 
Nitra Mikovíniho ul. 2 pre investora Meranie zraku s.r.o., Ivana Tarabu. 
Stanovisko VMČ:  VMČ trvá na stanovisku p. Šterdasovej a žiada upraviť chodník na šírku 1,4 
m a zrealizovať úpravy podľa jej stanoviska. 
Hlasovanie:  za: 5             proti:  2                        zdržal sa: 0 
 
K bodu 3)  Odpovede na pripomienky 
 
1. Odbor dopravy - odpoveď k Požiadavke zvýšenie bezpečnosti dopravy na ul. Popradská, 
osadenie spomaľovacieho prahu , ktoré je v riešení na KDI. 
Stanovisko VMČ : Uznesenie – súhlas KDI doručiť na VMČ, a na základe toho sa VMČ 
vyjadrí. 
Hlasovanie:  za: 7             proti:  0                         zdržal sa: 0 
 
3.Odbor životného prostredia – odpoveď na pripomienku ohľadne vykonania obhliadky 
k zrealizovaným sadovým úpravám „OS PANORÁMA“ 
VMČ bude predložený návrhu  riešenia s výkresom a druhovou skladbou. 
 
K bodu 4) Výber návrh členov z radov občanov 
VMČ odsúhlasilo členov z rady občanov v počte 6. 
Hlasovanie:  za: 7             proti:  0                         zdržal sa: 0 
 
1. Róbert Štefák 
Hlasovanie:  za: 7             proti:  0                         zdržal sa: 0 
 
2. Mgr. Stanislav Vereš  
Hlasovanie:  za: 7             proti:  0                         zdržal sa: 0 
 
3. Ľudmila Bratová 
Hlasovanie:  za: 7             proti:  0                         zdržal sa: 0 
 
4. Matej Bene 
Hlasovanie:  za: 7             proti:  0                         zdržal sa: 0 
 
5. Marián Volek 
Hlasovanie:  za: 7             proti:  0                         zdržal sa: 0 
 
6. Ing.  Igor Hosťovecký 
Hlasovanie:  za: 6             proti:  0                         zdržal sa: 1 
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K bodu 5) Rôzne 
 
Požiadavky VMČ – pokyn pre referát organizačný     
 

1. VMČ žiada, aby boli prizývaní všetci členovia VMČ aj poslanci na kolaudácie 
a obhliadky investičných akcií. (požiadavka p. Ajdariová) 

2. VMČ žiada odbor dopravy doriešiť prejazd áut na ul. Novomeského 4 z hlavnej cesty 
Dolnočermánska prechod na parkovisko prípadne osadiť aspoň 2 kamene po okrajoch.  
( požiadavka p. Hollý)  

3. VMČ žiada odbor dopravy a odbor majetku o informáciu či je možné parkovať                              
pri Hokejovej hale na Škultétyho z boku ako je parkovisko a či sú tieto parkovacie miesta 
verejné. ( požiadavka p. Hollý)  

4. VMČ žiada stredisko mestských služieb o doplnenie verejného osvetlenia na ulici 
Mikovíniho  16 a Bazovského 3  v miestach, kde je vytvorený šikmý chodník. V danom 
úseku prestrihať stromy a tak zosvetliť daný priestor. Doplniť VO prípadne osadiť druhé 
svietidlo na jestvujúci stĺp VO. ( požiadavka p. Hollý) 

5. VMČ žiada  stredisko mestských služieb o zaslanie harmonogramu čistenia 
vnútroblokov na Klokočine. Požiadavka na vyčistenie cesty na Novomeského ulici.  
(požiadavka p. Rácová) 

6. VMČ žiada SMS – p. Koprdu o súvislú opravu chodníkov  na Pražskej ulici prípadne 
informáciu v akej fáze pripravenosti je oprava daného chodníka. (požiadavka p. 
Ajdariová) 

7. VMČ žiada odbor dopravy o zaujatie stanoviska, či je možné v zmysle zákona posunúť 
šírku komunikácie a dĺžku parkovacích pruhov na ulici Novomeského 1-36 smerom na 
Baničovu (od vjazdu VS8) a osloviť odbor investičnej  výstavby na vypracovanie 
návrhu na posunutie chodníka z dôvodu problematického  výjazdu vozidiel NKS. 
(požiadavka p. Dovičovič) 

8. VMČ žiada vypracovanie PD k SO chodníka a parkoviska Čajkovského 5- 9 z rozpočtu 
OIVaR (požiadavka p. Obertáš) 
Hlasovanie: za 7 proti: 0    zdržal sa : 0 

9. VMČ – návrh na zriadenie výbehu pre psov na Jurkovičova 21 až 23. Požiadavka na 
ÚHA. (požiadavka p. Obertáš) 
Hlasovanie: za 6  proti: 1   zdržal sa: 0 

10. VMČ žiada do budúceho zasadnutia pripraviť zoznam tabúľ pre VMČ. 
11. VMČ – požiadavka na upratovanie tržnice a predajných stolov pri Sandokane 2x do 

týždňa. (požiadavka p. Obertáš) 
Hlasovanie: za 7 proti: 0    zdržal sa : 0 
 
 

 
 

 
V Nitre dňa  09.01.2023 
 
 
                                                                                                       Pavol Obertáš, v. r. 
                                                                                        predseda výboru č. 4 Klokočina 
Za správnosť: 
Ing. Tatiana Kilianová, v. r. 
sekretárka  VMČ č. 4 




