
Výbor mestskej časti č.:          4  Klokočina 
Predseda VMČ :                               Mgr. Petra Ajdariová 
Sekretárky výboru:                                     Viera Gajdošová,  Mária Cok Steinemannová 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

          
                                           Z á p i s n i c a 
 
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina konanej dňa  20.1.2020 s týmto programom:  
 
1) Otvorenie a schválenie programu  
2) Žiadosti o vyjadrenie: 

2.1 Žiadosti o stanovisko – občania 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta  

3) Listy a odpovede 
4) Rôzne  
5) Pokyn na referát organizačný 

 
      Na zasadnutí sa zúčastnili  členovia výboru za mestskú časť Klokočina (predložená 
prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi), prítomní: 12 členov, ospravedlnení : p. Rácová, 
p. Šutka a p. Šabík. 
Prítomní občania: p. Bédi. 
 
K bodu 1) Otvorenie a schválenie programu 
     Zasadnutie otvorila predsedkyňa 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 vyjadrenie 
2.1  Žiadosti o stanovisko – občania 
2.1.1  Žiadosť pána Bédiho o stanovisko k investičnému zámeru vybudovať ekočistiareň na 
Hviezdoslavovej ulici. Pán Bédi vysvetlil podrobne svoj investičný zámer, vykonal prieskum 
či občania z tejto lokality majú o takúto službu záujem. Parkovacie miesta má riešené 
v nájomnej zmluve s Jednotou, ktorá vlastní pozemok, na ktorom má táto rozoberateľná stavba 
stáť. Člen výboru Vereš upozornil na zlý prístup k pozemku z križovatky. Pán Bédi ubezpečil 
členov výboru, že stavba nebude znižovať kvalitu bývania v tejto lokalite a prevádzka bude od 
09.00 do 18.00 hod. 
Stanovisko VMČ: Členovia VMČ súhlasia s umiestnením ekočistiarne na Hviezdoslavovej 
ulici. Hlasovanie za: jednohlasne 
 
2.1.2  Žiadosť pána Petra Kozela, zástupcu vlastníkov bytov BD Jedlíkova 9-15 o opravu 
prepadnutej cesty pri kanalizačnom poklope pred zadným vchodom Jedlíkova 11. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie riešenie odboru komunálnych činností a ŽP, ktorý 
oslovil Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. Nitra, aby opravil kanalizačnú sieť, ktorá 
spôsobuje odplavovanie podložia pod cestným telesom. 
 
2.1.3  Žiadosť pána Tibora Šranka o vyhradenie parkovacieho miesta na Škultétyho 8 z dôvodu 
ZŤP. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiadosť berie na vedomie. 
  
2.1.4 Žiadosť Bohuslava Kudrnu o vyhradenie parkovacieho miesta na Baničovej ulici 10 
z dôvodu ZŤP. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
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2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta 
 
2.2.1 Odbor majetku: 
1) Žiadosť o vyjadrenie k prenájmu pozemku pod stánkom na tržnici na Jurkovičovej ulici 

z dôvodu zmeny majiteľa stánku. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 

 
 
2.2.2 útvar hlavného architekta: 
1)  Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru výstavby obchodných priestorov na Kmeťovej 
ulici od spoločnosti DOFRI s.r.o Lukáš Kostelničák. 
Stanovisko VMČ: VMČ znova prerokoval žiadosť a súhlasí s predloženým investičným 
zámerom výstavby obchodných priestorov na Kmeťovej ulici pri dodržaní podmienky 
zveľadenia zelene a vybudovania parkovacích miest pre verejnosť. Hlasovanie za: jednohlasne. 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Riešenie požiadavky výboru na opravu informačnej tabule na Jurkovičovej ulici. 
 List KRPZ v Nitre o posúdenie PD trvalého dopravného značenia na križovatke 

Jedlíková x Kmeťova. 
 List na odbor investičnej výstavby a rozvoja o stanovisko k osadeniu dopravného 

značenia, ktoré by zamedzovalo vstup nákladných automobilov na Šúdolskú ulicu. 
 Odpoveď ÚHA na riešenie príjazdovej plochy pre HaZZ pri BD Novomeského 6. 
 Odpovede OKČ a ŽP na požiadavky výboru : obnova VDZ na priechode Pezinská-

Žilinská kontrola rýchlosti na Šúdolskej ulici a zníženie rýchlosti na 40 na Partizánskej 
ulici. 

 Odpoveď odboru KČaŽP na doplnenie VO pri Poliklinike Klokočina – VMČ si vyžiada 
pripravenosť projektovej dokumentácie doplnenia VO na Klokočine.  

 Odpoveď OKČaŽP na čistenie verejných priestranstiev VPP, doplnenie VO na 
Benkovej pri ZŠ. 
 

 
 
K bodu 4) Rôzne 
     Sekretárky výboru zistia na najbližší výbor rozdelenie finančných prostriedkov pre výbor. 
Členovia výboru si pripravia aké akcie by navrhovali v roku 2020 a aký objem finančných 
prostriedkov navrhujú pre jednotlivé akcie. 
Poslanec pán Obertáš uviedol, že inicioval obnovenie zábavno - tanečného podujatia pre 
seniorov  a je zabezpečený Dom Matice slovenskej na termíny 17.4.2020 a 16.10.2020. 
Členovia výboru súhlasili s pomocou pri organizovaní zábavy pre seniorov v uvedené termíny. 
Podpredseda výboru pán Hollý navrhuje pre občanov pripraviť zabíjačku na Fašiangy. 
Na záver predsedkyňa výboru požiadala členov, aby si pripravili zoznam investičných akcií, 
ktoré by mali byť presunuté do roku 2020 pri prerokúvaní Záverečného účtu mesta Nitry. 
Sekretárky výboru doplnia požiadavky do evidencie požiadaviek výboru, ktorý je v úložisku, 
aby mohla byť sledovanosť plnenia. 
 
 
K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
20.1.2020 
 
Požiadavky na odborné útvary 
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Útvar prednostu: 
l. VMČ žiada všetky informačné tabule vymeniť za nové a sklo opatriť fóliou, ktorá by 
zabránila slnečnému žiareniu vybieliť písmo. 
2. Poslanec Obertáš navrhuje do Radničných novín dať návratku pre seniorov so súhlasom so 
spracovaním osobných údajov, aby sa mohli pozývať na mestské akcie. 
 
Odbor komunálnych činností a ŽP: 
1.  VMČ žiada vyčistiť aktivačnými pracovníkmi  verejné priestranstvo na Baničovej 2-6 od 
lístia (p. Ajdariová)a stojiská na KO pri Benkovej 6-12 (p.Vašinová) 
2. VMČ žiada vyznačiť žltým dopravným značením prístup pre HaZZ pri BD Jurkovičova 23 
(p.Tekeliová-Hlavinová). 
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
1. VMČ žiada informáciu o pripravenosti PD na doplnenie verejného osvetlenia na sídlisku 
Klokočina a stav pripravenosti PD „Rekonštrukcia celej miestnej komunikácie Šúdolská“. 
 
Stredisko mestských služieb: 
1. VMČ žiada za účasti poslanca p. Obertáša vykonať obhliadku výtlkov za BD Čajkovského 
38. 
2. VMČ žiada dočistiť chodník od konárov a lístia na križovatke Pezinská-Alexyho, (p. 
Dubaiová). 
3. VMČ žiada spevniť stromy, ktoré boli vysadené neskôr ako v roku 1999 na Pezinskej ulici 
od križovatky Partizánska smerom ku Sandokanu (člen výboru p. Vereš) 
4. VMČ žiada upratať zvyšky po havárii na rohu križovatky Partizánska – Pezinská (p.Vereš) 
5 Poslanec Hollý tlmočí nespokojnosť občanov s firmou BONEZ, ktorá zničila nový trávnik na 
Bazovského, nespokojnosť s údržbou zelene na Jurkovičovej 14-15 a Benkovej. 
 
Mestská polícia: 
1. VMČ žiada vykonávať kontrolu parkovania na chodníku za priechodom na Dolnočermánskej 
ulici. 
 
Odbor majetku: 
l. VMČ žiada preveriť majetkoprávne vzťahy investičného zámeru vybudovanie BD na 
Kmeťovej ulici (investor Ing.arch.. Babčan). 

 
 
V Nitre dňa  20.1.2020 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová 
                                                                                      predseda VMČ č. 4 Klokočina 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 
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