
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  08.06.2020 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 zasadnutí sa zúčastnili  členovia výboru za mestskú časť Klokočina (predložená 
prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi), prítomní:   9    členov, ospravedlnení : 4 
Prítomní občania: 0 
 
K bodu 1) Otvorenie a schválenie programu 
     Zasadnutie otvoril podpredseda VMČ pán Hollý, ktorý privítal  členov výboru a oboznámil 
ich s programom rokovania. Prítomní členovia VMČ súhlasili s navrhnutým programom.  
Podpredseda výboru požiadal o vyjadrenie k plánu zasadnutí výboru na II. polrok 2020. 
K predloženému plánu nemali členovia pripomienky a plán zasadnutí výboru na druhý polrok 
bol schválený. 
 
K bodu 2)  Žiadosti o vyjadrenie 
2.1  Žiadosti o stanovisko – občania 
2.1.1  Žiadosť pána Bohumila Pirnosa o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP na 
Mikovíniho ulici. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí. 
 
2.1.2  Žiadosť občanov Pezinskej a Partizánskej ulice o riešenie záchrany stromov, ktoré rastú 
krivo. 
Stanovisko VMČ: VMČ riešilo žiadosť občanov cez stredisko mestských služieb a je plánovaná 
výsadba nových stromov na jeseň tohto roku. 
 
2.1.3  Žiadosť pána Juhása o ukotvenie stromov na Beethovenovej 9 a posúdenie vzdialenosti 
výsadby stromov. Ďalej upozornil na diery od potkanov pri kanalizačných šachtách. 
Stanovisko VMČ: VMČ požiadalo o vyjadrenie stredisko mestských služieb, ktoré bude riešiť 
ukotvenie stromov a vzdialenosť výsadby vysvetlilo pre inžinierske siete. Diery pri kanalizácii 
budú riešené pri výmene teplovodu, ktoré je plánované v tomto roku. Členka výboru pani 
Dubaiová informovala žiadateľa.  
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2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta 
 
2.2.1 Odbor majetku: 
1) Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú a.s. 

v rámci výstavby BD 63 bytov Nitra- Klokočina III.b. bezodplatne. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí. 
 

2.2.2 Odbor životného prostredia: 
1) Žiadosť o vyjadrenie k návrhu na zakladanie kvetinových lúk v lokalite 4 p.č. 7186/1    
    Hviezdoslavova ul. , v lokalite 5 p.č. 7425/3 Kmeťova ulica, v lokalite 6 p.č. 7487/1   
    Partizánska ulica. V návrhu sú uvedené druhy kvetín, ktoré by boli vysiate v uvedených  
    lokalitách, aby vytvorili kvetinové lúky. 
    Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí len s lokalitou č. 6. Ostatné lokality na Klokočine   
    neodporúča vzhľadom na blízkosť obytnej zóny. 
  
2.2.3 Stredisko mestských služieb: 
1) Žiadosť o návrh ulíc na kompletné čistenie verejného priestranstva vrátane parkovísk. 
    Stanovisko VMČ: VMČ odporúča 3 lokality na čistenie :  
    1) Benkova ul. od Pražskej až po č. 13-15-17 vrátane Borodáčovej ulice 
    2) Jurkovičova ulica okolo Pošty + oproti Pošte slepá ulica č. 21-23-25 
    3) Novomeského od MŠ po číslo 27-29-31-33-35-37 (4 vnútrobloky) 
   
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Odpoveď OKČ a ŽP na požiadavku výboru preveriť možnosť zriadenia priechodu pre 
chodcov smerom od Autobazára k Židovskému cintorínu. Odbor postúpil na stanovisko 
KDI. 

 Odpoveď strediska mestských služieb na požiadavku občanov novej výsadby na ulici 
Pezinská od križovatky Alexyho po križovatku Pezinská. Výsadba je plánovaná na jeseň 
v tomto roku. 

 Informácia z odboru životného prostredia že 8.6.2020 začne kosba a potrvá do 
30.6.2020 

 
K bodu 4) Rôzne 

 Poslanec Hollý informoval o riešení projektu parkovania na Bazovského od novej 
komunikácie Jurkovičova po Bazovského 18, kde je nesúhlas záhradkárov, ktorí majú 
obavu, že im to znemožní prístup do záhrad a výfukové plyny znehodnotia plodiny. 
Poslanec Hollý ďalej uviedol, že táto lokalita je výlučne vyhradená pre rezidentské 
parkovanie a ulica bude jednosmerná. Na základe tvaromiestnej obhliadky s p. 
Obertášom, p.Sitkeyom a p.Maruniakom navrhuje prepracovať projekt na šikmé státie 
so zachovaním jestvujúcich stromov a vyčistením od náletových drevín. VMČ súhlasí 
a odstúpi na odbor dopravy na riešenie. 
Ďalej upozornil na diery po potkanoch pri kanalizačnej šachte na obslužnej komunikácii 
ku Kauflandu. 
Vyzval členov výboru, aby si pripravili investičné akcie na rok 2020. Členovia výboru 
sa zhodli, že treba dokončil Škultétyho ulicu zostávajúce etapy a riešiť Nitriansku ulicu. 
Odporúčajú naceniť na odbor inv.výstavby a rozvoja. 
Žiadosť občanov preriediť stromy na chodníku + vypíliť suchý strom od križovatky 
Benkova - Jurkovičova smerom k Bazovského ulici. 

 Poslankyňa Rácová navrhuje doriešiť Škultétyho a Šúdolskú ulicu. Žiada informáciu 
z odboru majetku či sa rieši majetkové vysporiadanie na Šúdolskej ulici a či ZVS a.s. 
má spracovaný projekt na dažďovú kanalizáciu. Ďalej požiada o zriadenie redakčnej 
rady pre Radničné noviny, v nich by mali mať priestor aj výbory mestských častí. 
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 Členka výboru pani Dubaiová žiada preveriť možnosť vyznačenia priechodu pre 
chodcov od Pošty na Jurkovičovej ulici aj napriek tomu, že je to obytná zóna. 
Ďalej žiada VDZ (obnova priechodov) na Partizánskej, Žilinskej, Pezinskej a osadiť 
zvislé dopravné značenie Priechod pre chodcov na Žilinskej a Pezinskej. 
Sťažnosť občanov na firmu MEGO štrkopiesky, kde uložený piesok pri vetre znečisťuje 
okolie. VMČ odstúpi na riešenie na odbor životného prostredia. 
Riešiť zadebnenie stánku na tržnici pri Sandokanovi, kde sa schádzajú asociáli. 

 Poslanec Obertáš žiada na základe tvaromiestnej obhliadky a návrhu p. Ing. 
Sitkeya zriadenie čiastočného parkovania na chodníku na úseku Novomeského ulici od 
Škultétyho po Baničovu s vyznačením parkovacích boxov v záujme zlegalizovania 
parkovacích miest pre rezidentské parkovanie, a zároveň pre zlepšenie prejazdnosti 
komunikácie, pretože parkujúce vozidlá zužujú prejazdnú šírku cesty, čo má za 
následok vytváranie kolíznych situácií pri vzájomnom míňaní sa vozidiel. VMČ odstúpi 
žiadosť na odbor dopravy. Ďalej na podnet občanov vyčistiť celé parkovisko pred 
Baničovou 2-8 a Baničova 16 a 22.  

 Členka výboru pani Tekeliová požiadala o stavebné úpravy obrubníkov na križovatkách 
na ul. Novomeského, ktoré sú špicaté a spôsobujú škodu vodičom. Ďalej požiadala 
o pravidelné upratovanie a čistenie okolie Sandokana a Polikliniky. 

 Člen výboru pán Vereš upozornil na trhajúce sa oceľové lano, na ktorom je nefunkčný 
kábel telekomunikácií na Partizánskej 10 -12 pri rodinných domoch. VMČ odstúpi 
požiadavku na odborný útvar, aby vyzval majiteľa na odstránenie. 
Ďalej upozornil, že v parku pod Borinou sú suché stromy a treba ich odstrániť. 

 Člen výboru pán Svitač žiada preriediť kríky na svahu Novomeského 55-70. 
 Poslankyňa Rácová požiadala riešiť problémy cez členov výboru, ktorí bývajú v danej 

lokalite. Zároveň vyzvala členov výboru, aby pouvažovali na akciami pre občanov a na 
najbližšom zasadnutí výboru t.j. 13.7.2020 zahlasujeme pre vybrané akcie v roku 2020. 

 Členka výboru pani Vašinová upozornila na zlomený konár nad Poštou na Jurkovičovej 
ulici a suché konáre pri nových schodoch na Jurkovičovej ulici. Ďalej na neporiadok pri 
opustenom skelete p. Valoviča a chýbajúce VDZ na Borodáčovej ulici. 

 
Na záver podpredseda výboru pán Hollý poďakoval členom výboru za aktívnu účasť. 
 
K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
08.06.2020  
požiadavky na odborné útvary 
 
odbor dopravy: 

l. VMČ  prerokoval žiadosť Ing. Sitkeya o zriadenie čiastočného parkovania na chodníku na 
úseku Novomeského ulici od Škultétyho po Baničovu, kde parkujúce vozidlá zužujú prejazdnú 
šírku cesty, čo má za následok vytváranie kolíznych situácií pri vzájomnom míňaní sa vozidiel 
a žiada odbor dopravy o vyhotovenie projektu pre realizáciu tohto zámeru. 
2. VMČ žiada preveriť možnosť vyznačenia priechodu pre chodcov na Jurkovičovej ulici pri 
Pošte aj napriek tomu, že je to v obytnej zóne. 
3. VMČ žiada po vykonanej obhliadke s vedúcim odboru prepracovať projekt parkovania na 
Bazovského od novej komunikácie Jurkovičova po Bazovského 18, aby boli zachované 
jestvujúce stromy a so šikmým státím pri zjednosmernení ulice. 
 

Odbor životného prostredia: 

1.  VMČ upozorňuje na diery po potkanoch pri kanalizačnej šachte na obslužnej komunikácii 
ku Kauflandu, prípadne vyzvať majiteľa, aby zabezpečil úpravu okolia šachty (kontakt poslanec 
Hollý) 
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2. VMČ odstupuje sťažnosť občanov na znečisťovanie ovzdušia firmou MEGO Štrkopiesky na 
Pražskej ulici 2, ktorej skládky na dvore nie sú zabezpečené proti vetru. 
3. VMČ žiada vyzvať majiteľa telekomunikačného kábla na Partizánskej 10-12 pri rodinných 
domoch, ktorý ohrozuje spadnutím bezpečnosť občanov, aby ho odstránil. 
 
 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
1. VMČ žiada naceniť súvislú opravu MK Nitrianska + chodníky + obrubníky. 
2. VMČ žiada informáciu, či je spracovaný projekt na dažďovú kanalizáciu na  MK Šúdolská. 
 

Odbor majetku: 

l. VMČ žiada informáciu v akom štádiu je majetkové vysporiadanie pod cestou MK Šúdolská  
2. VMČ žiada vyzvať majiteľa prvého stánku na tržnici pri Sandokanovi, aby odstránil bočné 
zábrany pri stánku, ktoré vytvárajú prostredie pre asociálov. 
3. VMČ žiada vyzvať majiteľa skeletu p. Valoviča, aby zamedzil vstupu do nezabezpečeného 
objektu na Benkovej ul. (fi. DOMO) aj z dôvodu sústavných sťažností obyvateľov bývajúcich 
v blízkosti skeletu a, že v neudržiavanej nehnuteľnosti blízko ZŠ vznikol prednedávnom aj 
požiar. 
 
Odbor strediska mestských služieb: 

l. VMČ žiada obnovu priechodov pre chodcov na Partizánskej, Žilinskej a Pezinskej a osadiť 
zvislú dopravnú značku Priechod pre chodcov na Žilinskej a Pezinskej (kontakt p. Dubaiová) 
2. VMČ odporúča riešiť žiadosť občanov  preriediť/prečistiť stromy popri spojovacom 
chodníku + vypíliť suchý strom od križovatky Benkova – Jurkovičova (výškový dom 
s predajňou bikov smerom ku MŠ Alexyho), foto priložené. 
 
Žiadosť o návrh ulíc na kompletné čistenie verejného priestranstva vrátane parkovísk. 
3. VMČ prerokovalo žiadosti na komplexné čistenie a odporúča 3 lokality na čistenie :  
    1) Benkova ul. od Pražskej až po č. 13-15-17 vrátane Borodáčovej ulice 
    2) Jurkovičova ulica okolo Pošty + oproti Pošte slepá ulica č. 21-23-25 
    3) Novomeského od MŠ po číslo 27-29-31-33-35-37 (4 vnútrobloky) 
4. VMČ žiada pravidelne čistiť okolie pri Sandokanovi a pri Poliklinike Klokočina. 
5. VMČ upozorňuje na suché stromy v parku pod Borinou a žiada ich odstrániť. 
6. VMČ žiada preriediť a ostrihať kríky na svahu Novomeského 55-70 (kontakt p. Svitač) 
7. VMČ žiada odstrániť suchý konár nad Poštou na Jurkovičovej ulici na pravej strane (kontakt 
p. Vašinová) a na suché konáre pri nových schodoch na Jurkovičovej ulici. 
   
 
 
V Nitre dňa 08.06.2020 
 
 
 
                                                                                             František Hollý 
                                                                                      podpredseda VMČ č. 4 Klokočina 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 


