
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  13.07.2020 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:   11    členov, ospravedlnení : 3 (p. 
Dovičovič, p. Vereš, p. Tekeliová), neospravedlnený: 1 (p. Jursa) 
Pozvaní hostia: Pavol Ferčák a Elena Klenková z odboru kultúry MsÚ 
 
K bodu 1) Otvorenie a schválenie programu 
     Zasadnutie otvorila predsedkyňa VMČ pani Ajdariová, ktorá privítala  členov výboru 
a oboznámila ich s programom rokovania. Prítomní členovia VMČ súhlasili s navrhnutým 
programom.  
Na úvod privítala zamestnancov odboru kultúry MsÚ a požiadala členov výboru, aby navrhli 
kultúrne akcie pre občanov na II. polrok 2020. Výbor mestskej časti z dôvodu šírenia sa 
koronavírusu akciu Klokočinský jarmok tento rok ruší a navrhuje tieto akcie: 
 
l) Akcia „Hurá do školy“ plánovaná na 5.9.2020 o 15.00 hod. v priestoroch jarmoku na 
Klokočine, treba pripraviť zmluvu o odbere elektrickej energie so ZSE. Program zabezpečí 
odbor kultúry. Návrh: ukážka práce bezpečnostných zložiek, bábkové divadlo a malá pozornosť 
pre deti. 
2) „Tancovačka“ v DMS termín 23.10.2020 odbor kultúry zabezpečí hudobnú produkciu. 
Členka výboru p. Dubaiová navrhuje do programu vstup tanečného páru od p. Surovca 
(Akadémia tanca Nitra). Predsedníčka výboru navrhuje členom výboru osloviť kluby 
dôchodcov, aby sa zúčastnili. 
3) „Zabíjačka“ v termíne 14.11.2020 v prípade, ak bude situácia s COVID  priaznivá. Odbor 
kultúry zabezpečí hudobnú produkciu v priestoroch jarmoku na Klokočine. 
4) Akcia „Mikuláš“ v termíne 12.12.2020 v priestoroch jarmoku na Klokočine s občerstvením  
a Mikulášskymi balíčkami pre deti. 
5) Akcia „Stretnutie so seniormi“ v termíne 7.10.2020 v Mestskej hale o 16.00 hod.. Odbor 
kultúry zabezpečí hudobné vystúpenie. Pozvanie občanov zabezpečí výbor vhodením letákov 
do schránok. 
 
K bodu 2)  Žiadosti o vyjadrenie 
2.1  Žiadosti o stanovisko – občania 
2.1.1  Žiadosť pána Romana Martiška, konateľa spoločnosti 3xspin s.r.o, ktorý požiadal 
o súhlas s namontovaním dvier na plote na Nedbalovej ulici, aby uľahčil prístup občanom 
k jeho prevádzke so stolnotenisovým sortimentom. 
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Stanovisko VMČ: VMČ nesúhlasí. Hlasovanie za: jednohlasne 
 
2.1.2  Žiadosť Blažej Ďuriš, Jurkovičova 7, Nitra o vybudovanie chodníka na Jurkovičovej 23 
a bezbariérový prístup na chodníku pred BD Jurkovičova 21. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí a požiada odbor investičnej výstavby a rozvoja a nacenenie 
a zaradí do zoznamu požiadaviek VMČ. 
2.1.3  Žiadosť pána Mgr. Martina Rothbauera o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP na 
Alexyho ulici. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
2.1.4  Žiadosť pána Ľudovíta Vargu  o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP na Škultétyho 
ulici. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
2.1.5  Žiadosť pána Antona Kiačeka o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP na Alexyho 
ulici. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiadosť považuje za neúplnú a prerokuje ju po doplnení žiadosti 
o fotokópiu preukazu ZŤP. 
2.1.6  Žiadosť Mgr. Branislav Gramblička konateľa LEON PLUS s.r.o o schválenie 
dokumentácie na prestavbu baru Dilena ako IZ pod názvom: Prekrytie letnej terasy pre 
vytvorenie nefajčiarskej barovej časti. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí s predloženým návrhom prestavby. 
 
 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta 
 
2.2.1 Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
1) Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti pani Gutaiovej o nápravu a umožnenie prístupu do záhrad 

z Hviezdoslavovej  
Stanovisko VMČ: VMČ nemá k navrhovanému riešeniu námietky vjazd rieši odbor 
investičnej výstavby p. Halás. 

2)  Žiadosť o stanovisko k návrhu rozpočtu investičnej akcie „Príjazdová cesta   
     k transformátorovej stanici na Škultétyho vo výške 7892 Eur s DPH do rozpočtu na rok  
     2021. 
     Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí 
3)  Žiadosť o stanovisko k návrhu rozšírenia parkoviska na Bizetovej 2-4-6, vzhľadom na list     
     pani  JUDr. Gézeovej, ktorá žiada akciu zastaviť pre narušenie zelene.   
     Stanovisko VMČ: VMČ odporúča vlastníkom bytov sa dohodnúť na domovej schôdzi, či sú  
     za rozšírenie parkoviska alebo za zachovanie zelene. Po doručení výsledku hlasovania    
     v termíne do konca augusta výbor zaujme konečné stanovisko. 
4)  Žiadosť o opravu chodníka Popradská – Kmeťova – nepatrí do obvodu výboru č.4.    
       
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 prehodnotilo svoje stanovisko a súhlasí s vysiatím lúčnych kvetov    
    po stranách ulice Hviezdoslavova. 
  
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Stanovisko odboru dopravy k pripomienkam VMČ. Poslanec pán Hollý žiada odbor 
investičnej výstavby, aby dal prepracovať PD v spolupráci s  Ing. Maruniakom na šikmé 
státie na Bazovského ulici. 

 Informácia odboru majetku o riešení majetkového usporiadania Šúdolskej ulice. 
 List odboru majetku na vedomie ohľadne odstránenia telefónnej búdky na Alexyho 20. 
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 Výzva odboru majetku vlastníkom pozemkov pri HaZZ na Dolnočermánskej ulici na 
zabezpečenie starostlivosti o pozemok. 

 Výzva firme DOMO s.r.o na zabezpečenie objektu na Benkovej ulicie. 
 Riešenie odstránenie telekomunikačného kábla na Partizánskej ulici. 
 Odstránenie zábran pri stánku na tržnici Sandokan. 
 Odpoveď OKČ a ŽP na požiadavku výboru opílenie suchých konárov na Benkovej 18, 

preriedenie koruny stromu pri BD Petzwalova 19, obnova VDZ Jurkovičova podľa 
harmonogramu, kontrola ihličnatých stromov na Bizetovej 8-12. 

 Odpoveď ÚHA na žiadosť Mgr. Formela o vybudovanie oddychovej zóny. 
 Odpoveď OKČaŽP na vyčistenie pri trafostanici pri BD Alexyho. 
 Odpoveď OKČaŽP  na opravu cesty k BD Petzwalova 58-60 a chodníka pred BD 

Bizetova 37-41 na zaradenie do zoznamu opráv MK. 
 Odpoveď na požiadavku zriadenia priechodu pre chodcov od Autobazára k Židovskému 

cintorínu a udržiavanie čistoty pri Sandokanovi. 
 Odpoveď odboru inv.výstavby a rozvoja na riešenie elektrickej prípojky v parku pod 

Borinou. 
 Odpoveď kancelárie prednostu na požiadavku výboru vymeniť informačné tabule. 

  
K bodu 4) Rôzne 

 Predsedkyňa výboru pani Ajdariová vyzvala členov výboru na vytypovanie 
investičných akcií do rozpočtu na budúci rok: 
1) Škultétyho ulica III. etapa dokončenie. 
2) oprava MK Mikovíniko od kotolne po križovatku. 
3) oprava MK Pezinská od Partizánskej po Žilinskú 
4) parkovisko Bazovského 
5) PD parkovisko Čajkovského 5-7-9 
6) odvodňovací žľab pri stojisko KO Benkova v cene 5000 Eur. 
Neocenené akcie požiada výbor odbor inv.výstavby a rozvoja o nacenenie. 

 Poslankyňa Rácová navrhuje prehodnotiť stanovisko výboru k výsadbe lúčnych kvetov 
a navrhuje po stranách ulice Hviezdoslavova výsadbu uskutočniť. VMČ súhlasil a zašle 
požiadavku na odbor životného prostredia. 

 Členka výboru pani Buršáková požiadala o doplnenie prepadnutej zeminy pri 
obrubníkoch po oprave chodníka Mikovíniho 14-16. 

 Člen výboru pán Svitač upozornil na dažďové vpuste nad Kebabom na autobusovej 
zastávke Hviezdoslavova ul. a požiadal o vyčistenie a preriedenie zelene na svahu 
Petzvalovej ulice. 

 Poslanec Obertáš a členka výboru M. Dubaiová požiadali o nacenenie stavebného 
spomaľovacieho pruhu na Jurkovičovu ulici pri Pošte – pre potreby zvýšenia 
bezpečnosti chodcov. 

 Členka výboru p. Dubaiová požiadala o opílenie spodných konárov stromov na detskom 
ihrisku medzi BD Alexyho 2-4-6-8 a 10-12-14-16 a opílenie suchého stromu na 
parkovisku Alexyho 2 (pri zatrávňovacích tvárniciach). Zároveň požiadala o vyčistenie 
tvárnicového parkovisko na Alexyho  2 smerom od Pezinskej k ZŠ Benkova. 
Taktiež opätovne požiadala od odstránenie suchého stromu borovica v počte 1 ks popri 
chodníku od výškového bytového domu Jurkovičova (od Sandokana) smerom ku MŠ 
Alexyho, a tiež úpravu konárov stromov, ktoré zasahujú do chodníka. 

 VMČ prerokoval požiadavku na stavebnú úpravu prístupovej cesty k trafostanici na 
Škultétyho ulici a súhlasil s realizáciou. 

  
 
Na záver predsedkyňa výboru  poďakovala členom výboru za aktívnu účasť. 
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K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
13.07.2020  
požiadavky na odborné útvary 
 
odbor dopravy: 

l. VMČ  žiada zosúladiť VZN o parkovaní so stanoviskom výboru k vyhradeniu parkovacích 
miest pre ZŤP a FO. Výbor má prerokovanú žiadosť brať na vedomie a na žiadostiach je 
uvedený súhlas alebo nesúhlas výboru. Žiadame Vás o nápravu. 
2. VMČ žiada predložiť na zasadnutie výboru dňa 3.8.2020 zoznam vyhradených parkovacích 
miest pre ZŤP na Klokočine I.,II.,III. aj  s uvedením dátumu prerokovania vo výbore. 
 

Odbor životného prostredia: 

1.  VMČ žiada vyčistiť stojisko na KO pri Potravinách Diskont na Škultétyho a presunúť 
kontajner na textil na vhodné miesto. V prípade, že stojisko nie je využívané, treba ho zrušiť 
(poslanec Hollý). 
2. VMČ žiada preriediť stromy na Hviezdoslavovej ulici oproti Lidlu do kopca pre zlú 
viditeľnosť pre vodičov (poslanec Bakay). 
3.  VMČ žiada dať do pôvodného stavu časť trávnatej plochy pri obrubníkoch po oprave 
chodníka Mikovíniho 14-16, ktorá je prepadnutá (poslankyňa Buršáková) 
4.  VMČ žiada preriediť a vyčistiť svah na Petzwalovej ulici (p. Svitač) 
5. VMČ urguje výzvu firme MEGO na Pražskej ulici na upratanie dvora, z ktorého sa piesok 
roznáša k BD. 
 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
1. VMČ žiada naceniť investičné akcie do rozpočtu na rok 2021: 

1) Škultétyho ulica III. etapa dokončenie. 
2) oprava MK Mikovíniko od kotolne po križovatku. 
3) oprava MK Pezinská od Partizánskej po Žilinskú 
4) parkovisko Bazovského 
5) PD parkovisko Čajkovského 5-7-9      

2. VMČ žiada naceniť stavebný spomaľovací pruh na ulicu Jurkovičova pri Pošte. 
 

Odbor strediska mestských služieb: 

l. VMČ žiada vyčistiť dažďové vpuste na autobusovej zastávke na Hviezdoslavovej ulici nad 
Kebabom (člen výboru p. Svitač) 
2. VMČ žiada predložiť na zasadnutie výboru dňa 3.8.2020 zoznam vyhradených parkovacích 
miest pre ZŤP na Klokočine I.,II.,III. aj  s uvedením dátumu prerokovania vo výbore. 
3. VMČ žiada vyčistiť parkovisko na ulici Alexyho od ulice Pezinskej smer na ZŠ Benkova, 
ide o parkovisko na zatrávňovacích tvárniciach (členka výboru p. Dubaiová).  
4. VMČ žiada odstrániť suchý strom na parkovisku pri BD Alexyho 2 a opíliť spodné konáre 
stromov na detskom ihrisku pri medzi BD Alexyho 2-4-6-8 a 10-12-14-16 (členka výboru p. 
Dubaiová), a tiež kontrolu vŕby na križovatke Pezinská/Alexyho – z ktorej opätovne pri veterno 
počasí počas víkendu 11.07.-12.07.2020 spadol konár, a hneď pod stromom začína parkovisko. 
Taktiež upraviť stromy, ktorých konáre zasahujú do chodníka od výškového bytového domu 
Jurkovičova od Sandokana, smerom ku MŠ Alexyho a tiež 1ks suchej borovice (podnet 
posielaný už dňa 15.06.2020). 
5. VMČ žiada informáciu v akom štádiu je blokové čistenie sídliska Klokočina. 
 
V Nitre dňa 13.07.2020 
                                                                                             Petra Ajdariová, v.r. 
                                                                                      predseda VMČ č. 4 Klokočina 
Zapísala:  Viera Gajdošová, sekretárka VMČ č. 4 


