
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 
 
z rokovania výboru mestskej časti č. 4 Klokočina konanej dňa  09.11.2020 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 

 
Rokovanie výboru mestskej časti Klokočina sa realizovalo cez ZOOM. Prihlásení boli 
členovia výboru : poslankyňa p. Ajdariová, poslanec Obertáš, poslankyňa Rácová, poslanec 
Dovičovič, poslanec Hollý, poslankyňa Buršáková, členka výboru p. Dubaiová, členka 
výboru p. Tekeliová a členka výboru p. Vašinová. 
Ospravedlnení: 1, nezúčastnili sa: 5 
VMČ bol uznášaniaschopný. 

 
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.  
 
K bodu 2)  Žiadosti o vyjadrenie 
2.1  Žiadosti o stanovisko – občania 
2.1.1  Žiadosť pána A. Letka, Novomeského 65 o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
2.1.2  Žiadosť pána M. Turzu, Novomeského 91 o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
 
 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta 
 
2.2.1 Odbor životného prostredia: 
1) Žiadosť o podporné stanovisko – tvorba životného prostredia.  

Odbor ŽP navrhuje pri projektovej príprave investičnej akcie v nutných prípadoch zaradiť 
do objektovej skladby projektu i samostatný stavebný objekt riešenia exteriéru stavby 
najmú formou vegetačných úprav, osadenia mestského mobiliáru, implementáciu 
vodozádržných opatrení a pod. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie a podporuje túto iniciatívu. 

2) Žiadosť  občanov Šúdolskej ul. 33 o odstránenie zbernej nádoby na sklo z dôvodu 
neporiadku okolo nádoby, kde občania ukladajú nadrozmerný odpad.  
Stanovisko VMČ: VMČ nesúhlasí a žiada občanov, aby nadrozmerný odpad vyvážali na 
zberný dvor. 
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2.2.2 Odbor služieb úradu: 
1) Žiadosť o vyjadrenie k návrhu na pomenovanie novovzniknutej ulice v k.ú. Párovské Háje.    
    Stanovisko VMČ: VMČ odporúča navrhovaný názov ulice „Medovková ulica“. 
2.2.3 Odbor majetku: 
1) Žiadosť o vyjadrenie k návrhu zámeny pozemkov  č. 7470/4 o výmere 92 m2 a p.č. 3356 
o výmere 141 m2 a č. 3694 o výmere 3598, ktoré užívajú manželia Tolnaiovci na Šúdolskej 
ulici. 
    Stanovisko VMČ: VMČ žiada odbor majetku vyvolať rokovanie s manželmi Tolnaiovými 
za účasti zástupcov VMČ č. 4. 
     
2.2.4 Odbor projektového a stretegického riadenia: 
1) Žiadosť o prerokovanie návrhu Akčného plánu prístupnosti mesta Nitry pre všetkých. 
    Stanovisko VMČ: VMČ prerokovalo návrh Akčného plánu a berie na vedomie. Poslankyňa 
Rácová navrhuje zapracovať bezbariérovosť aj na mestských materských školách a základných 
školách. 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Žiadosť odboru dopravy na KDI PZ Nitra ohľadne umiestnenia trvalého dopravného 
značenia na križovatke ulíc MK A. Točíka a MK Šúdolská. 

 List odboru majetku adresovaný NTS a.s. Nitra na riešenie nevyužitých kotolní na 
Klokočine. 

 Odpoveď odboru inv.výstavby a rozvoja na požiadavku výboru zaradiť do rozpočtu 
v roku 2020 vybudovanie žľabu na Čerešňovom vrchu a pri stojisku KO na Benkovej.  

 Odpoveď odboru kultúry na riešenie požiadavky výboru znížiť hluk zábavnej činnosti 
v Pivárni u Matúša. 

 Odpoveď MsP na požiadavku výboru nainštalovať kameru na roh Bellovej ulice. 
 Ocenenie investičnej akcie SO MK Nitrianska vrátane chodníkov na 371 tis. Eur 

a debarierizácia chodníka Novomeského 27 na 1500 Eur. 
 Vyjadrenie odboru životného prostredia k technickému stavu Detského ihriska na 

Baničovej 1. 
 Odpovede odboru životného prostredia na požiadavku výboru vyrúbať brezy na 

Nitrianskej ulici, termín jesennej výsadby na Pezinskej ulici, rokovanie s firmou MEGO 
na zamedzenie znečisťovania ovzdušia, doplnenie vývozu triedeného odpadu na ul. 
Partizánska, zaradenie zelene na Čerešňovom vrchu do pravidelnej údržby zelene 
a vyvetvovanie stromov pri ZŠ Benkova. 

 Odpovede strediska mestských služieb na požiadavku výboru vyčistiť chodník od 
buriny na Popradskej ulici, informácia o blokovom čistení, termín obnovy indiánskeho 
ihriska na Novomeského a realizácia obnovy VDZ na Jurkovičovej 23 a Baničovej 
ulice. 
 
 

K bodu 4) Rôzne 
 Poslankyňa Rácová požiadala o realizáciu žľabu na Čerešňovom vrchu ešte v tomto 

roku. Poslanec Obertáš a poslanec Hollý prerokujú požiadavku so strediskom 
mestských služieb. 

 Predsedníčka výboru pani Ajdariová požiadala členov výboru, v prípade, že budú 
navrhovať investičnú akciu, treba vyplňovať investičnú kartu, ktorá bola členom zaslaná 
mailom. 

 Členka výboru pani Tekeliová žiada informáciu o realizácii spomaľovača na 
Jurkovičovej ulici. Odpovedal poslanec Hollý, že požiadavka je v štádiu riešenia na 
KDI. 
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 Poslanec Hollý žiada informáciu o majiteľovi stánku na tržnici Sandokan, kde sa 
predávajú lángoše, či bola zmena majiteľa. 

 Členka výboru pani Dubaiová navrhuje opätovne prehodnotiť požiadavku na výrub 
stromov brezy na ulici Nitrianskej. Mnohé brezy napr. pri ZŠ Alexyho, ale isto aj iné, 
sú v zlom stave (naklonené, čiastočne suché, a podobne, tým pádom je tu možné riziko 
poškodenia, nielen stromu, ale aj majetku, automobilov...), okrem toho breza je 
považovaná za silný alergén. 

 Členka výboru pani Dubaiová  navrhuje: 
Odborné posúdenie o výrub alebo zredukovanie koruny stromov: 
BD Alexyho 16- smerom k MŠ Alexyho (breza naklonená smerom k MŠ) – kontakt p. 
Hollý a 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 
Vyvetovanie pr ZŠ Benková – poprosím pokračovať v tom aj naďalej, a urobiť podľa 
možnosti aj tie ďalšie stromy, ktoré označil p. Hollý. Vyvetovanie vo všeobecnosti v 
tejto lokalite pomohlo. Navrhujem pokračovať v tom aj ďalej, a predpokladám, že aj v 
iných lokalitách Klokočiny. 
Nové požiadavky: 
Pokračovať podľa možnosti vo vyvetvovaní stromov, nielen pred ZŠ Benkova, ale aj 
ďalej smerom ku Sandokanu, viac menej celá Klokočina I.  
Navrhujem dať spracovať pasportizáciu detských ihrísk na Klokočine, aby sme zistili, 
aký je stav na detských ihriskách. Vypracovať počas zimy, aby sme na začiatku roku 
mali aktuálne informácie, a vedeli sa zariadiť a pripraviť na prípadné nevyhnutné 
opravy. 
Navrhujeme spolu s pánom poslancom Hollým doplnenie lampy VO pri Poliklinika 
Klokočina – resp. urgujeme to, pretože poslanec Hollý toto už žiadal v minulých 
obdobiach 
Stĺp VO s kamerou na križovatke Mikovíniho/Hviezdoslavova (pri múriku podchodu), 
je poškodený, je potrebná jeho oprava, momentálne osadený v chodníku. Ak sa bude 
oprava vykonávať, navrhujeme posun stĺpu do trávy smerom k podchodu, čo je presun 
asi o 1 bm, a tiež navrhujeme jeho výmenu, je poškodený, naklonený. Pri 
posune/výmene by nemal byť problém s kamerami, pretože je možné osadiť ich na 
prípadne dlhšiu konštrukciu (ľudovo = konzola na jej osadenie by bola dlhšia) (p. Hollý, 
p. Dubaiová). 
Stĺp – semafór, na križovatke Mikovíniho/Hviezdoslavova, pri múriku podchodu, je 
poškodený po náraze a je krivý, a žiadame ho opraviť, a tiež presunúť do trávnatej 
plochy, vzdialenosť presunu cca 1 m, aby nebol osadený v chodníku (p. Hollý, p. 
Dubaiová). 
Navrhujeme začať riešiť pasportizáciu debariérizácie chodníkov na Klokočine globálne, 
začať pilotne s Klokočinou I, najviac frekventované ulice a cesty, a to hlavne pri ZŠ, 
MŠ, zdravotných strediskách, obchodoch a podobne. Následne dať oceniť Stredisku 
mestských služieb (p. Hollý, p. Obertáš, p. Dubaiová). 
Stále nemáme od leta (!!!) vyjadrenie, aký je stav s posúdením obnovy vodorovného 
dopravného značenia na križovatkách ulíc Pezinská/Alexyho, Pezinská/Partizánska, 
Pezinská/Žilinská, Pezinská/Nitrianska – obhliadka bola vykonaná v lete za prítomnosti 
p. Maruniaka (MsÚ) a p. Dubaiovej (VMČ) – výsledok šetrenia stále nie je. 
Žiadam preveriť možnosť vyznačenia vodorovného dopravného značenia (prechodu pre 
chodcov) od výškového domu BD Jurkovičova 28 smerom ku Sandokánovi. Prechod 
pre chodcov tam bol, je „zodratý“, vznikajú tu nepríjemné situácie pri strete chodcov + 
auta. 
Žiadam o čistenie komunikácii a chodníka smerom od križovatky Pezinská/Alexyho 
smerom dolu ku ZŠ Benková, kde sa nachádza veľké množstvo listov po chodníkoch aj 
po krajnici (od gaštanov, vŕby, a podobne). Táto ulica čistená nebola. 
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Na záver predsedníčka výboru poďakovala členom výboru za aktívnu časť a rokovanie 
ukončila. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované na 07.12.2020 o 16.00 hod. V prípade 
sprísnených opatrení môže byť cez ZOOM. 
 
 
 
K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
09.11.2020  
požiadavky na odborné útvary 
 
 

Odbor životného prostredia: 

1.  VMČ žiada informáciu prečo sa riešia brezy na Nitrianskej ulici inak, ako bolo povedané, 
že pri napadnutí bzdochami bude výrub jednoduchší bez posudzovania a podpisových akcií 
občanov. 
2. Pokračovať podľa možnosti vo vyvetvovaní stromov, nielen pred ZŠ Benkova, ale aj ďalej 
smerom ku Sandokanu, viac menej celá Klokočina I.  
 
 

Odbor majetku: 
1. VMČ žiada informáciu či bola zmena majiteľa stánku na tržnici pri Sandokanovi, kde sa 
predávajú langoše. Na výbore zmena nebola prejednávaná, neboli sme infomovaní – žiadame 
vysvetlenie prečo? 
 
 

Odbor strediska mestských služieb: 

l. VMČ žiada vyčistiť MK Benkova 1-2-10 od lístia a informáciu o riešení prepadnutého kanála 
na Benkovej 3-5. (poslanec Hollý) 
2. VMČ žiada zaslať aktualizovaný zoznam vyhradených miest na Klokočine (členka výboru 
p. Dubaiová). 
3. VMČ navrhuje  doplnenie lampy VO pri Poliklinika Klokočina – resp. urgujeme to, pretože 
poslanec Hollý toto už žiadal v minulých obdobiach 
Stĺp VO s kamerou na križovatke Mikovíniho/Hviezdoslavova (pri múriku podchodu), je 
poškodený, je potrebná jeho oprava, momentálne osadený v chodníku. Ak sa bude oprava 
vykonávať, navrhujeme posun stĺpu do trávy smerom k podchodu, čo je presun asi o 1 bm, a 
tiež navrhujeme jeho výmenu, je poškodený, naklonený. Pri posune/výmene by nemal byť 
problém s kamerami, pretože je možné osadiť ich na prípadne dlhšiu konštrukciu (ľudovo = 
konzola na jej osadenie by bola dlhšia) (p. Hollý, p. Dubaiová). Stĺp – semafór, na križovatke 
Mikovíniho/Hviezdoslavova, pri múriku podchodu, je poškodený po náraze a je krivý, a 
žiadame ho opraviť, a tiež presunúť do trávnatej plochy, vzdialenosť presunu cca 1 m, aby nebol 
osadený v chodníku (p. Hollý, p. Dubaiová). 
4. Navrhujeme začať riešiť pasportizáciu debarierizácie chodníkov na Klokočine globálne, 
začať pilotne s Klokočinou I, najviac frekventované ulice a cesty, a to hlavne pri ZŠ, MŠ, 
zdravotných strediskách, obchodoch a podobne. Následne dať oceniť Stredisku mestských 
služieb (p. Hollý, p. Obertáš, p. Dubaiová). 
5. Stále nemáme od leta vyjadrenie, aký je stav s posúdením obnovy vodorovného dopravného 
značenia na križovatkách ulíc Pezinská/Alexyho, Pezinská/Partizánska, Pezinská/Žilinská, 
Pezinská/Nitrianska – obhliadka bola vykonaná v lete za prítomnosti p. Maruniaka (MsÚ) a p. 
Dubaiovej (VMČ) – výsledok šetrenia stále nie je. 
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6. Žiadame preveriť možnosť vyznačenia vodorovného dopravného značenia (prechodu pre 
chodcov) od výškového domu BD Jurkovičova 28 smerom ku Sandokanovi. Prechod pre 
chodcov tam bol, je „zodratý“, vznikajú tu nepríjemné situácie pri strete chodcov + auta. 
7. Žiadame o čistenie komunikácii a chodníka smerom od križovatky Pezinská/Alexyho 
smerom dolu ku ZŠ Benková, kde sa nachádza veľké množstvo listov po chodníkoch aj po 
krajnici (od gaštanov, vŕby, a podobne). Táto ulica čistená nebola. 
8. VMČ žiada opraviť prepadávajúci sa kanál na parkovisku pri Poliklinike Klokočina (kontakt 
p. Tekeliová) 
 
 
 
V Nitre dňa 09.11.2020 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová 
                                                                                     predsedníčka VMČ č. 4 Klokočina 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 


