
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 v dňoch od 11.3. do 16.3.2020 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 rokovaní sa  zúčastnili  členovia výboru za mestskú časť Klokočina on-line, z dôvodu 
zákazu zúčastňovať sa na zhromaždení, aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu. Hlasovanie 
prebehlo per rollam. Na hlasovaní sa zúčastnilo 8 členov výboru, výbor bol uznášaniaschopný. 
 
K bodu 1) Otvorenie a schválenie programu 
     Predsedkyňa VMČ pani Ajdariová rozposlala všetkým členom výboru materiály, ktoré sa 
mali prerokovať na plánovanom zasadnutí výboru dňa 16.3.2020.  
Členovia výboru sa vyjadrovali mailom k jednotlivým bodom programu. Zápisnica bola 
zaslaná na vyjadrenie všetkým členom výboru.  
 
K bodu 2)  Žiadosti o vyjadrenie 
2.1  Žiadosti o stanovisko – občania 
2.1.1  Žiadosť pána Mgr. Rastislava Lehockého o premiestnenie nádoby na KO pred MŠ 
Čajkovského, ktorá bráni chodcom a podal návrh, kde by mohla nádoba na KO stáť. 
Stanovisko VMČ: Poslanec Hollý bol vykonať obhliadku a po dohode s kompetentným 
odborom bude nádoba premiestnená, aby nebránila chodcom v prechode. 
2.1.2  Žiadosť pána Mgr. Milana Meszároša o vyčistenie mestských pozemkov na Edisonovej 
ulici. 
Stanovisko VMČ: VMČ odstúpi žiadosť na stredisko mestských služieb, aby po preverení, či 
sú všetky pozemky mestské, vykonal údržbu súhlasí. 
2.1.3  Žiadosť zástupcov BD Alexyho 10-12 o vyčistenie plochy parkoviska. 
Žiadosť riešené cez OKČaŽP a dohodnutý termín čistenia 12.3.2020. 
2.1.4  Žiadosť pána JUDr. Štefanko a PharmDr. Gálikovej o vyhradenie parkovacích miest na 
Čajkovského ulici pre FO. 
Stanovisko VMČ: VMČ nesúhlasí. 
2.1.5 Žiadosť Ing. Gallo o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP na Nedbalovej ulici 9. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí. 
 
 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta 
 
2.2.1 Odbor komunálnych činností a ŽP: 
1) Žiadosť o vyjadrenie k harmonogramu jarného upratovania. 

Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie a žiada tieto úpravy: 
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 26.5.2020 Novomeského 55 umiestniť VOK bližšie k BD Novomeského 53 na č. 75 
alebo medzi č .69-71 

 Baničova 1 na trávnatú plochu  – umiestniť VOK namiesto pri SZSS Baničova 
 Žilinská pred č. 4 navrhujeme zmeniť na Žilinskú pred č.18  
 Nitrianska 26 zmeniť na Pezinskú – Nitriansku bývalý stolnotenisový klub   
 Namiesto Čajkovského 13 navrhujeme na Šúdolskú 71  
 Z Jurkovičovej 23 presunúť na príjazdovú cestu k zadnému vstupu do kotolne pred 

Jurkovičovu 16. 
 
2.2.2 Službyt Nitra s.r.o: 
1)  Žiadosť o stanovisko k prenájmu prípadom hodným osobitného zreteľa (Dedič/Matúš) 
     Stanovisko VMČ:  VMČ súhlasí. 
2)  Žiadosť o stanovisko ku schvaľovaniu zámeru nakladať s vecou a spôsobu nakladania    
     v zmysle novej Komisionárskej zmluvy č.j. 75/2020/OM. 
     Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí a odporúča lepšie obsadzovať nájomné priestory  
     nájomcami, aby neboli dlho nevyužívané. 
 
 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Ocenenie investičnej akcie  
1) Obnova DI Bazovského – Mikovíniho - 30 000 až 50 000 Eur,  
2) Doplnenie VO Novomeského schodisko - 2 200 Eur,  
3) Doplnenie VO Novomeského pri ihrisku – 3 200 Eur.  

 Odpoveď MsP, že kontrolu objektu kotolne pri BD Alexyho 24 zaradili do priebežných 
úloh v rámci obvodu Klokočina. 

 Odpoveď OKČaŽP na požiadavky výboru – výtlky na chodníku Čajkovského 38, 
spevniť strom na Pezinskej k Sandokanu, nespokojnosť s firmou BONEZ. 

 Odpoveď OKČa ŽP Ing. Danielovi na požiadavku zabezpečenia MHD na Šúdolskej 
ulici. 

 Informácia ZVS a.s.   o prepadávajúcej ceste pri kanalizačných šachtách na Jedlíkovej 
ulici nie je spôsobená prevádzkovou činnosťou kanalizácie. Opravu cesty má 
zabezpečiť mesto. 

 
 
K bodu 4) Rôzne 

 Členka výboru pani Dubaiová žiada preriediť korunu stromu pri BD Petzwalova 19, 
ktorý bráni vo výhľade vodičom. Fotodokumentácia preposlaná na stredisko mestských 
služieb. 

 
K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
16.3.2020 
 
Požiadavky na odborné útvary 
 
Odbor komunálnych činností a ŽP: 
1.  VMČ žiada čistenie verejných priestranstiev zamestnancami VPP intenzívnejšie. VMČ žiada 
vyčistiť Park pod Borinou a priestranstvo okolo trafostanice pri BD Alexyho 24 a plotom MŠ 
Alexyho kde je neporiadok, rôzne obaly, fľaše a i (kontakt p. Dubaiová), ďalej vyčistiť celú 
zónu Benkova, Alexyho, Jurkovičova, (kontakt poslankyňa Rácová) ulicu Benkovu aj priľahlé 
priestory, hlavne vstup kde sa nachádza skelet, celú Jurkovičovu ulicu vyčistiť od lístia a 
nánosov. 
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Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
1. VMČ žiada naceniť opravu komunikácie Jedlíkova 11,13,15, ktorá je prepadnutá pri 
kanalizačných šachtách. Podľa odpovede ZVS a.s. prevádzka kanalizácie prepad cesty 
nespôsobuje a opravu má zabezpečiť správca komunikácie t.j. mesto. (Poslanec Obertáš to riešil 
so strediskom mestských služieb, ktoré zrealizuje opravu čo najskôr tento rok.) 
2. VMČ žiada doplniť VO k poliklinike Klokočina  nacenené firmou Elcomp na  2254,20 Eur– 
požiadavka poslanec Hollý. 
 
Stredisko mestských služieb: 
1. VMČ urguje opíliť a odstrániť suché konáre pred ZŠ Benkova 18, fotodokumentácia zaslaná 
Ing. Vencelovej, ďalej opíliť a preriediť vŕbu na križovatke Alexyho - Pezinská, 
a požiadavka z roku 2019 (list z MsÚ č. 5940/2019 zo dňa 10.04.2019) preriediť strom javor 
jaseňolistý za BD Alexyho 24 prvý od kotolne - konáre bránia správnej svietivosti lampy 
pouličného osvetlenia. 
2. VMČ žiada na podnet Mgr. Meszároša (0918320249) vyčistiť mestské pozemky na 
Edisonovej ulici.  Podnet odoslaný cez „odkaz pre starostu“. 
3.  VMČ žiada preriediť korunu stromu pri BD Petzwalova 19, ktorá bráni vo výhľade vodičom. 
4. VMČ žiada obnovu VDZ na Jurkovičovej ulici. 
5. VMČ žiada vyčistiť MK Jurkovičova od novinového stánku po celej dĺžke až po roh budovy 
Sandokan, tržnicu Sandokan, vyčistiť všetky MK pri obrubníkoch , odvodňovacie žľaby od 
lístia, dovyhrabať trávnaté plochy od lístia ručne nie strojmi, ktoré ničia trávniky. 
6. VMČ odstupuje požiadavku správcu BD Bizetova 8-12 p. Habay (0911515550) o kontrolu 
ihličnatých stromov a brezy pred vchodmi BD – súvislosť s rozložením koreňového systému 
a poveternostných podmienok) 
7. VMČ žiada Stredisko mestských služieb alternatívne p. Bedešovú (za aktivačných 
pracovníkov) o vyčistenie plochy chodníka pod schodiskom za kotolňou na Jurkovičovej ulici. 
Na ploche chodníka za nachádzajú nánosy blata. 
 
 
 

 
 
V Nitre dňa 16.3.2020 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová 
                                                                                      predseda VMČ č. 4 Klokočina 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 
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