
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 11.5.2020 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  10 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 11.5.2020.  
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 Mgr. Maroš Formel vybudovať oddychovú zónu a zamedziť vjazd všetkých 
motorových vozidiel na p.č. 4518/1 na Klokočine. 
Útvar hlavného architekta, ktorý tiež obdržal žiadosť od p. Formela zaslal na výbor vyjadrenie, 
v ktorom neodporúča obmedzenie vjazdu do predmetnej lokality, nakoľko sa jedná o verejnú 
účelovú komunikáciu a zabezpečuje dôležitý prístup k objektu Letovej prevádzkovej služby 
SR. 
Stanovisko VMČ: VMČ sa stotožňuje so stanoviskom ÚHA a nesúhlasí so zamedzením vjazdu 
a so zámerom vybudovať oddychovú zónu. 
Hlasovanie za: jednohlasne 
 
2.1.2  Žiadosť obyvateľov Alexyho ulice v zastúpení členky výboru p. Dubaiovej o vyčistenie 
priestoru pri trafostanici Alexyho 24. 
Stanovisko VMČ: VMČ odstúpil žiadosť na odbor komunálnych činností a ŽP a 6.mája bol 
priestor vyčistený aktivačnými pracovníkmi. Zároveň výbor požiadal ZSE, aby si v ochrannom 
pásme vyčistili priestor od náletových drevín a udržiavali poriadok. 
 
2.1.3  Žiadosť obyvateľov BD Petzwalova 13-19 o lokálnu opravu vozovky pred BD. 
Stanovisko VMČ: VMČ odstúpi žiadosť na stredisko mestských služieb. 
 
2.1.4  Žiadosť Ing. arch. Babčana k zámeru vybudovať BD terasovo-átriový na Hôrke. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s predloženým investičným zámerom za podmienky, že stavba 
bude výlučne bytového charakteru a nebudú tam pridružené žiadne obchodné priestory. 
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2.1  Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta 
2.1.1 Žiadosť o vyjadrenie k harmonogramu Jarného upratovania IV-VII turnus. Návrh 
harmonogramu bol zaslaný na vyjadrenie členom výboru. 
Stanovisko VMČ: VMŠ súhlasí s predloženým návrhom. 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Odpovede odboru komunálnych činností a ŽP na požiadavky výboru: 
-  osadiť spomaľovač na Jurkovičovu bolo zamietnuté z dôvodu, že v obytnej zóne sa 
spomaľovače neumiestňujú 
- vybudovať prepoj medzi Bizetova a Beethovenova odstupuje na vyjadrenie odboru 
investičnej výstavby a rozvoja a KDI KRPZ na vyjadrenie 
- požiadavka na preloženie TDZ 276 „Koniec zóny zákazu státia“ bola odstúpená 
dopravnému inžinierovi, ktorý navrhoval projekt v rámci ktorého sa riešila 
problematika zóny so zákazom státia pre vozidlá nad 5m dĺžky. 
- prípojka v parku pod Borinou – rieši odbor investičnej výstavby a rozvoja. 
- doplnenie VO na chodníku pri benzínke Slovnaft smerom ku Kauflandu rieši odbor 
IVaR, cenová ponuka bola vypracovaná firmou Elcomp s.r.o. 
- zamietavá odpoveď NKS na vybudovanie podzemných nádob na odpad na 
Jurkovičovej ulici. 
- žiadosť osadiť zrkadlá pri výjazde z Petzvalovej bolo riešené tvaromiestnou 
obhliadkou za účasti poslanca Obertáša 
- žiadosť osadiť zrkadlá na križovatke Jurkovičova- Partizánska – Pezinská je v riešení 
-schody a okolie Škultétyho boli očistené 
- mestské pozemky na Edisonovej ulici boli vyčistené 7.4.2020 
- MK Jurkovičova bola vyčistená 15.4.2020 
- chodník pod schodiskom na Jurkovičovej bol pozametaný a odpadky vyzbierané. 
 

  Odpovede odboru majetku  na požiadavky výboru: 
- informácia o zámere vybudovať Plaváreň pod Borinou. 

 
K bodu 4) Rôzne 
Členka výboru pani Dubaiová a poslanec pán Hollý poďakovali zamestnankyni mesta pani 
Bedešovej, koordinátorke verejnoprospešných prác za profesionálny prístup a včasnú reakciu 
na požiadavku občanov na čistenie priestorov. 
Člena výboru pani Vašinová požiadala o vyčistenie celej Benkovej ulice a požiadala o zriadenie 
priechodu pre chodcov pri Židovskom cintoríne smerom od Autobazára k židovskému 
cintorínu. Zároveň vyslovila podnet od občanov, aby nad Židovským cintorínom, bola 
spevnená plocha, kde parkujú autá. VMČ odstúpi požiadavky na odborné útvary. 
Poslankyňa Buršáková žiada vyčistiť MK Bizetovu obidve strany a zároveň vyslovila 
požiadavku občanov v zastúpení pani Martincovej na doplnenie lavičiek na Murániho ul, 
Kmeťovej, Považskej a na Viničkách. Požiadavka nepatrí do kompetencie výboru, ale bola 
preposlaná na riešenie na OKČaŽP. 
Poslanec Hollý a členka výboru p. Dubaiová požiadali o čistenie schodiska a zametanie tržnice 
pri Sandokanovi aspoň lx týždenne. Postupné čistenie parkovísk a pri obrubníkoch od lístia 
a posypového materiálu po zimnej údržbe, ďalej vykonať dôslednú kontrolu po prvej kosbe. 
Pani Dubaiová žiada preveriť postup pri kosbe na Klokočine I, pretože kosba je nesystémová, 
nie sú pokosené predzáhradky pred barákmi – na čo sa sťažujú obyvatelia, tiež sa nekosí ručne, 
ale iba strojom, ktorý nekosí plochy celkovo a zostávajú nedokosené miesta. 
Členka výboru pani Tekeliová žiada pravidelne čistiť okolie verejných WC pri Sandokanovi 
a schodisko. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované na 08.06.2020 v DMS na Dolnočermánskej ul. 
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K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
11.5.2020 
 
Požiadavky na odborné útvary 
Odbor komunálnych činností a ŽP: 
1.  VMČ žiada vyčistiť priestory celej ulice Benkova  
2.  VMČ žiada preveriť možnosť zriadenia priechodu pre chodcov smerom od Autobazára 
k Židovskému cintorínu (p. Vašinová). 
3. VMČ žiada 1x týždenne zametať tržnicu pri Sandokanovi, pravidelne čistiť okolie verejných 
WC a schodisko. 
4. VMČ odporúča osadiť ešte jednu lavičku pri fontánu pri Sandokanovi (kontakt poslankyňa 
Rácová) 
 
Stredisko mestských služieb: 
l. VMČ žiada lokálne opraviť komunikáciu pri BD na Petzwalovej 13-19 (p. Dubaiová). 
2. VMČ navrhuje preveriť možnosť spevniť plochu makadamom nad Židovským cintorínom 
oproti Jurkovičovej, kde parkujú autá. Celé územie je rozryté. (p. Vašinová) 
3. VMČ žiada vykonať dôslednú kontrolu po prvej kosbe a podať informáciu aké sú pravidlá 
kosby a čo sa kontroluje, na najbližšie zasadnutie výboru t.j. 08.06.2020. 
4. VMČ žiada čistiť komunikácie na Klokočine pri obrubníkoch od lístia a posypového 
materiálu.  
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
l. VMČ žiada informáciu o príprave realizácie elektrickej prípojky v parku pod Borinou. 
 
 
V Nitre dňa 11.05.2020 
 
 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová 
                                                                                      predseda VMČ č. 4 Klokočina 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 
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