
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  12.10.2020 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 prerokovaní materiálov sa zúčastnili  členovia výboru za mestskú časť Klokočina per – 
rollam vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie. 
 
K bodu 1) Otvorenie a schválenie programu 
     Zasadnutie otvorila predsedkyňa  VMČ pani Ajdariová, ktorá rozposlala materiály na 
rokovanie výboru mailom 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 občanov ulice Bellova a Partizánska nainštalovať kameru na roh ulice Bellova 
a Partizánska 81-89 na ľavú stravu T-čkovej križovatky (kde sa nachádza kotolňa) aby bola 
pokrytá celá časť ulice Partizánska a okolo kolo Bowlingu. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí a požiada Mestskú políciu o rozšírenie kamerového systému. 
2.1.2  Žiadosť zástupcov vlastníkov bytov Baničova 1 o zrušenie detského ihriska 
vybudovaného v blízkosti bytového domu Baničova 1.  
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie, nesúhlasí so zrušením detského ihriska a požiada 
Mestskú políciu aby zintenzívnila hliadky vo večerných hodinách v tejto lokalite. Zároveň 
požiada odborný útvar o vyjadrenie, či je detské ihrisko v súlade s platnými normami. 
2.1.3  Žiadosť občanov cez portál odkaz pre starostu na opravu ulice Hviezdoslavova. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. Požiada odborný útvar o vykonanie obhliadky 
a riešiť cez lokálne opravy. 
2.1.4  Žiadosť obyvateľov BD Jurkovičova 23 o obnovu VDZ. 
Stanovisko VMČ: VMČ odstupuje požiadavku na stredisko mestských služieb. 
 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta 
 
2.2.1 Odbor majetku: 
1) Žiadosť o vyjadrenie k odpredaju majetku (zásobovanie nákupného centra Kaufland 

z Dolnočermánskej ulice).  
Stanovisko VMČ: VMČ nesúhlasí s odpredajom a odporúča ponechať prenájom. Zároveň 
žiada stanovisko ostatných odborných útvarov mesta k návrhu na odpredaj. 

2)  Žiadosť o stanovisko k návrhu harmonogramu VOK pre jesenné upratovanie v termíne od    
      23.11 do 27.11.2020 
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     Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie.  
 
 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Vyjadrenie ÚHA k návrhu VMČ k možnosti úpravy steny v pochode objektu Sandokan. 
Poslankyňa Rácová nesúhlasí s farebnou maľbou na stenu a odporúča jednofarebne 
zladiť s okolím. Ostatní členovia výboru trvajú na realizácii prác v zmysle požiadaviek 
výboru a vyjadrenia hlavného architekta. 

 Odpoveď odboru inv.výstavby o nacenení spomaľovača na Jurkovičovej ulici pri pošte 
č. 11 v predpokladanej sume 2000,- Eur. 

 Odpoveď Službytu Nitra na požiadavky výboru. 
 Informácia odboru dopravy o príprave vybudovanie spomaľovača pri pošte na 

Jurkovičovej ulici, o riešení preloženia chodníka na Beethovenovej smerom 
k Čajkovského ulici a zriadenie priechodu na križovatkách Pražská-Benkova a Pražská-
Jurkovičova. 

 Odpoveď na riešenie znečisťovania ovzdušia firmou MEGO Štrkopiesky na Pražskej 
ulici. 

 Odpoveď odboru dopravy na požiadavku výboru riešiť kolobežky na chodníkoch. 
 Riešenie požiadavky obnovy VDZ na Jurkovičovej 23. 
 Ocenenie investičných akcií, ktoré sú navrhnuté do rozpočtu na rok 2021. 
 Odpovede odboru životného prostredia na požiadavky odstránenie stojiska KO na 

Škultétyho, preriediť stromy na Hviezdoslavovej, vyčistiť svah na Petzwalovej, výrub 
javoru na Alexyho 2, odstránenie suchých konárov pri DI Alexyho a na návrh možnosti 
osadenia molokov na Klokočine. 

 Informácia o oprave informačnej tabule na Bellovej ulici. 
 Odpoveď strediska mestských služieb na požiadavku výboru rozšírenia 

odvodňovacieho žľabu pred RD na Čerešňovom vrchu 37. 
 
 

K bodu 4) Rôzne 
 Poslanec Hollý a členka výboru pani Dubaiová požiadali o odborné posúdenie stromov 

pri BD Alexyho 16 a 22-24, BD Jurkovičova 29-31-33 a pri detskom ihrisku pri ZŠ 
Benkova. 

 Poslanec Hollý k požiadavke na obnovu VDZ pri BD Jurkovičova 23 uviedol, že 
v rámci pripravované rezidenčného parkovania bude riešený nový spôsob státia 
a vyznačenia vodorovného dopravného značenia. 

 Poslankyňa Rácová na požiadavku p. Kellnera o opravu rozbitej Hviezdoslavovej ulici 
cez odkaz pre starostu navrhuje vykonať tvaromiestnu obhliadku odborným útvarom 
a riešiť cez lokálne opravy. Ďalej podporuje požiadavku umiestniť kameru na ulicu 
Bellova – Partizánska a žiada informáciu, koľko sťažností bolo v tejto lokalite riešených 
od začiatku roka 2020. K požiadavke zástupcu BD Baničova 1 o zrušenie detského 
ihriska uviedla, že ihrisko je funkčné a využívané deťmi a navrhuje požiadať o odborné 
stanovisko útvar mesta. 

 Členovia výboru navrhujú úpravu steny v podchode objektu Sandokan riešiť podľa 
požiadaviek výboru a návrhu hlavného architekta cez správcu objektu. 

 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované na 09.11.2020 cez ZOOM. 
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K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
12.10.2020  
požiadavky na odborné útvary 
 
odbor majetku: 

l. VMČ  žiada osloviť spoločnosť NTS a.s. ako plánuje využiť uvoľnené kotolne na Klokočine. 
odbor dopravy: 

l. VMČ  žiada  o skoré vyvolanie rokovanie KDI a následnú realizáciu spomaľovača na 
Jurkovičovej ulici pri pošte 11. 
Službyt Nitra s.r.o: 

l. VMČ  žiada realizovať úpravu steny v podchode objektu Sandokan podľa požiadaviek výboru 
a útvaru hlavného architekta. 
Odbor životného prostredia: 

1.  VMČ žiada odborné posúdenie o výrub alebo zredukovanie koruny stromov: 
- BD Alexyho 16- smerom k MŠ Alexyho (breza naklonená smerom k MŠ) – kontakt p. Hollý 
- BD Alexyho 22-24 breza sa nachádza medzi vchodmi – kontakt p. Hollý 
- ZŠ Benkova pri vývarovni Sabová je smutná vŕba naklonená a poškodená zo spodnej strany,    
   žiadame o náhradnú výsadbu – kontakt p. Hollý 
- BD Jurkovičova 29-31-33 skontrolovať brezy a posúdiť ich výrub alebo zredukovanie koruny 
– kontakt p. Hollý 
- ihrisko pri ZŠ Benkova – žiadame vyvetvenie stromov (javorov) nad detským ihriskom pri   
   ZŠ Benkova a odstránenie suchých konárov na existujúcich stromoch (p. Hollý a p.   
   Dubaiová) 
2. VMČ žiada odborné vyjadrenie k DI na Baničovej 1, ktoré občania žiadajú zrušiť, či detské 
ihrisko spĺňa požiadavky podľa platných noriem pre detské ihriská. 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
1. VMČ žiada naceniť rozšírenie odvodňovacieho žľabu na MK pred RD na Čerešňovom vrchu 
37 (kontakt poslanec Hollý) a žiada realizovať spoločne s realizáciou odvodňovacieho žľabu 
pri stojisku KO na Benkovej ulici (kontaktná osoba poslankyňa Rácová) ešte v tomto roku. 
Žiadame zaslať informáciu o termínoch realizácie na VMČ. 
Mestská polícia: 
1. VMČ žiada nainštalovať kameru na roh ulice Bellova Partizánska 81-89 na ľavú stravu T-
čkovej križovatky (kde sa nachádza kotolňa) aby bola pokrytá celá časť ulice Partizánskej 
a okolo okolo Bowlingu a zároveň žiada informáciu koľko sťažností v tejto oblasti bolo riešené 
od začiatku roka 2020. 
2. VMČ žiada zintenzívniť kontroly na detskom ihrisku pri BD Baničova 1 vo večerných 
hodinách. 
Odbor strediska mestských služieb: 

l. VMČ žiada opraviť VO z Baničovej ulice (ako je kaderníctvo-SOU) smerom na ulicu 
Novomeského na schodoch nesvieti stredná lampa. 
2. VMČ žiada vykonať obhliadku rozbitého úseku cesty Hviezdoslavova –(odkaz pre starostu 
p. Kellner 10.5.2020) a podať informáciu o riešení. 
 
V Nitre dňa 12.10.2020 
 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová 
                                                                                   predsedkyňa VMČ č. 4 Klokočina 
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 


