
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 dňa 20.4.2020 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 sa 
uskutočnilo per rollam. Do hlasovania sa zapojilo 11 členov výboru. 
 
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 20.4.2020.  
Členovia výboru sa vyjadrovali mailom k jednotlivým bodom programu. 
 
K bodu 2)  Žiadosti o vyjadrenie 
2.1  Žiadosti o stanovisko – občania 
2.1.1  Žiadosť SVB Mladých, Petzwalova 58 v zastúpení Ing. Moravčíkovej. 
Zástupkyňa SVB Mladých požiadala o vybudovanie parkoviska pre bytový dom Petzwalova č. 
58-60 a opravu príjazdovej cesty na Petzwalova 58-60.  
Na požiadavku reagoval vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja a vyčíslil predpokladané 
náklady na investičnú akciu „Projektová dokumentácia parkoviska Petzwalova 58-60 vo výške 
4000 Eur. Opravu odporúča riešiť cez stredisko mestských služieb. 
Po informácii o tvaromiestnej obhliadke členov výboru p.Hollého a p.Dubaiovej členovia VMČ 
neodporúčajú riešiť vybudovanie parkoviska ako investičnú akciu. 
Členovia VMČ súhlasia s opravou prístupovej cesty až na základe obhliadky komunikácie 
strediskom mestských služieb. 
Členovia výboru súhlasia s budovaním nových parkovísk v problematickejších lokalitách na 
Klokočine akou je daný bytový dom. 
Stanovisko VMČ: VMČ nesúhlasí s rozšírením parkoviska Petzwalova 58-60. Opravu 
príjazdovej cesty odstúpi ako požiadavku na stredisko mestských služieb.  
Hlasovanie za: jednohlasne 
 
2.1.2  Žiadosť obyvateľov Alexyho ulice v zastúpení členy výboru p. Dubaiovej o vyčistenie 
priestoru pri trafostanici Alexyho 24. 
Stanovisko VMČ: VMČ odstúpil žiadosť na odbor komunálnych činností a ŽP. 
 
 
2.1.3  Žiadosť obyvateľov Novomeského ul. o premiestnenie kontajneru na textil. 
Poslanec Obertáš vykonal tvaromiestnu obhliadku a s p. Korcom z NKS s.r.o a bolo dohodnuté, 
že kontajner bude premiestnený bližšie k bytovému domu Novomeského 10 na väčšie stojisko. 
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2.1  Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta 
2.1.1 Prednosta MsÚ Nitra sa obrátil na VMČ s požiadavkou určiť 3 lokality na Klokočine na 
vyčistenie verejného priestranstva vrátane parkovísk. 
Predsedkyňa výboru pani Ajdariová navrhuje: 
Ulice Bizetova 1-13, Čajkovského smerom od pohostinstva po Bellovu. 
poslanec pán Hollý:  
Pražská smerom k OSBD Benkova až po Benkova 13-15, Borodáčova + slepá ul.Jurkovičova 
oproti pošty. 
poslanec pán Obertáš navrhuje:  
Bizetova 1-13 a Čajkovského od Čajky po Bellovu 
členka výboru pani Tekeliová navrhuje:  
Novomeského vnútrobloky, ktoré sú kolné na Novomeského. 
poslankyňa pani Rácová navrhuje:  
ul. Benkova až po koniec slepej ulicie, ul. Jurkovičova s dôrazom na parkoviská pri Sandoklane, 
súhlasí s vnútroblokmi na Novomeského a odporúča ul. Bizetova vnútrobloky kompexne. 
členka výboru pani Vašinová navrhuje: 
Benkova ulica od údržby OSBD až po koniec slepej ulice, znova očistiť parkovisko pred BD 
6-12 a stotožňuje sa s návrhom poslankyne Rácovej. 
poslanec Bakay navrhuje: 
Parkovisko Beethovenova 14-18, kde je neporiadok a blato 
člen výboru pán Vereš: 
Navrhuje Benkovu ulici a vnútrobloky Novomeského. 
poslankyňa pani Buršáková: 
Stotožňuje sa s návrhom poslankyne Rácovej, Bizetovu ulicu neodporúča z dôvodu 
výkopových prác, ktoré sa majú začať v priebehu 3 týždňov 
 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Odpovede odboru komunálnych činností a ŽP na požiadavky výboru: 
- vyčistenie parku pod Borinou plánované v letných mesiacoch 2x mesačne, 
- vyčistenie pri trafostanici Alexyho 24  a čistenie zón Benkova, Alexyho, Jurkovičova 
budú vyčistené po nastúpení aktivačných pracovníkov, ktorí majú zákaz pracovať počas 
mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou SR. 
- určenie trvalého dopravného značenia žltá kľukatá čiara a Zákaz státia pred BD 
Jurkovičova 23 ako nástupná plocha pre HaZZ. 
- určenie trvalého dopravného značenia na MK Alexyho v blízkosti ZŠ Benkova. 
- vyčistenie chodníka Baničova a verejného priestranstva Benkova 6-12 od lístia, 
čistenie chodníka na križovatke Pezinská – Alexyho a upratané zvyšky havárie na 
križovatke Partizánska – Pezinská 
- zamietavá odpoveď KDI KRPZ  na požiadavku znížiť rýchlosť na MK Partizánska 
- tvaromiestna obhliadka na požiadavku opíliť strom brezu na Bazovského 3. 
 

  Odpovede odboru investičnej výstavby a rozvoja na požiadavky výboru: 
- ocenenie investičnej akcie vybudovanie chodníka pri ZŠ sv. Marka na Petzwalovej 
ulici v hodnote 5000 Eur a zaradenie do plánu rozpočtu na rok 2021 
- ocenenie investičnej akcie Debarierizácia na chodníkoch od Novomeského 4 po 
Škultétyho v náklade 13 000 Eur a zaradenie do plánu rozpočtu na rok 2021 
- PD rekonštrukcie MK Šúdolská je vo fáze majetkoprávneho vysporiadania na odbore 
majetku mesta. 
- Elektrickú prípojku v parku pod Borinou bude realizovať Západoslovenská distribučná 
a.s. Bratislava, odbor preverí kedy spoločnosť začne práce realizovať. 
- VO k poliklinike Klokočina bola nacenená firmou Elcomp a je pripravená v návrhu na 
rozpočtové opatrenia na odbore investičnej výstavby a rozvoja. 
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 Odpovede útvaru hlavného architekta na požiadavky výboru: 

- informácia o zámere vybudovať plaváreň na Dolnočermánskej ulici 
- stanovisko ÚHA k zámeru odboru inv.výstavby a rozvoja predĺžiť chodník pri ZŠ sv. 
Marka na Petzwalovej ulici 

 
 
K bodu 4) Rôzne 
Členka výboru pani Dubaiová poďakovala zamestnankyni mesta pani Bedešovej, koordinátorke 
verejnoprospešných prác za profesionálny prístup pri čistení parkoviska Alexyho 24. 
 
Na záver predsedkyňa výboru poďakovala za aktívny prístup členov výboru a oznámila termín 
najbližšieho zasadnutia výboru 11.5.2020. 
 
 
 
 
K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
20.4.2020 
 
Požiadavky na odborné útvary 
Odbor komunálnych činností a ŽP: 
1.  VMČ žiada vyčistiť priestor pri trafostanici pri BD Alexyho 24. Fotodokumentácia bola 
zaslaná vedúcemu OKČaŽP. 
2.   VMČ vyslovuje poďakovanie pani Bedešovej za profesionálny prístup pri čistení parkoviska 
Alexyho. 
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
1. VMČ nesúhlasí s požiadavkou občanov rozšíriť parkovisko Petzwalova 58-60 a žiada zrušiť 
zaradenie projektu vo výške 4000 Eur do návrhu rozpočtu na rok 2021. 
 
Stredisko mestských služieb: 
l. VMČ žiada opraviť príjazdovú cestu na Petzwalovej 58-60. 
2. VMČ žiada opraviť prepad chodníka pred BD Bizetova 37-41 (kontakt Roman Markech 
domový dôverník 0904546920) 
 
 
 
V Nitre dňa 20.4.2020 
 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová 
                                                                                      predseda VMČ č. 4 Klokočina 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 
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