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___________________________________________________________________________ 
 
 

        
                                           Z á p i s n i c a 
 
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina konanej dňa  3.08.2020 s týmto programom:  
 
1) Otvorenie a schválenie programu  
2) Prerokovanie údržby zelene na sídlisku 
3) Žiadosti o vyjadrenie: 

3.1 Žiadosti o stanovisko – občania 
4) Listy a odpovede 
5) Rôzne  
6) Záver a požiadavky na odborné útvary 

 
      Na zasadnutí sa zúčastnili  členovia výboru za mestskú časť Klokočina (predložená 
prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi), prítomní:   9    členov, ospravedlnení : poslanec 
Obertáš, poslankyňa Rácová, p. Tekeliová, p. Vereš, neospravedlnení: p. Jursa, p. Šutka 
Pozvaní hostia: zástupcovia dodávateľov údržby zelene p. Joanidis, p. Seman, p. Šabík a za 
odbor životného prostredia MsÚ p. Gavalovič. 
 
K bodu 1) Otvorenie a schválenie programu 
     Zasadnutie otvorila predsedníčka VMČ pani Ajdariová, ktorá privítala  členov výboru 
a oboznámila ich s programom rokovania. Prítomní členovia VMČ súhlasili s navrhnutým 
programom.  
 
K bodu 2) Prerokovanie údržby zelene na sídlisku 
     Na úvod predsedníčka výboru privítala zástupcov dodávateľov údržby zelene na sídlisku 
Klokočina a odovzdala slovo členom výboru. Poslanec Hollý tlmočil pripomienky občanov 
žijúcich na sídlisku, ktorí kritizujú vynechávanie pri kosení plochy pod stromami, kde prevísajú 
konáre, zatienené dopravné značky. Poznamenal, že opilovanie stromov by bolo žiadúce 
vykonávať pred kosbou. 
Odpovedal pán Seman, že sú plánované tri kosby, teraz prebieha posledná, jeho firma prevzala 
údržbu po predchádzajúcom dodávateľovi, kde sú plochy veľmi zanedbané. Majú problémy 
s parkujúcimi autami, ktoré zasahujú do zelene. Opilovanie stromov je presunutá na jeseň. 
Divoké skládky nie sú povinní v rámci údržby likvidovať, túto povinnosť má NKS s.r.o. 
Zamestnanec MsÚ pán Gavalovič poznamenal, aby požiadavky na dodávateľov, boli zasielané 
na jeho osobu, a on bude tlmočiť dodávateľovi.  
Predsedníčka výboru pani Ajdariová upozornila dodávateľov na používanie plachty pri kosení. 
Pán Seman vysvetlil, že tam kde parkujú autá, plachty používajú. 
Členka výboru pani Dubaiová sa opýtala na premnožené bzdochy na brezách. Dodávatelia 
vysvetlili, že postreky insekticídmi nie sú možné v obytných častiach a nie sú ani účinné. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiada dočisťovať divoké skládky v spolupráci s firmou NKS s.r.o, 
odporúča p. Gavalovičovi robiť fotodokumentáciu a riešiť to cez zodpovedného pracovníka 
MsÚ, ktorý ma na starosti likvidáciu čiernych skládok. 
 
 
K bodu 3)  Žiadosti o vyjadrenie 
3.1  Žiadosti o stanovisko – občania 
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3.1.1  Žiadosť obyvateľky na Čerešňovom vrchu 37 o rozšírenie odvodňovacieho žľabu pred 
RD na uvedenej adrese, z dôvodu, že pri daždi im zateká voda do záhrady. 
Členovia výboru poslanec Hollý a pani Dubaiová vykonali obhliadku a skonštatovali, že 
požiadavka je oprávnená. Celú mestskú komunikáciu prevzalo stredisko mestských služieb do 
svojej správy. 
Stanovisko VMČ: VMČ odstúpi riešenie požiadavky na stredisko mestských služieb, aby 
rozšírili odvodňovací žľab. 
 
3.1.2  Žiadosť občanov na Šúdolskej ulici preveriť konanie suseda, ktorý si vyznačil kus 
pozemku z ulice Šúdolská a prípadným ohradením znemožní prejazd áut cez ulicu. 
Stanovisko VMČ: VMČ dá preveriť majetkoprávnu situáciu na odbor majetku do konca týždňa. 
 
3.1.3 Žiadosť občanov Bazovského ulice 8-10,12-14 a 16-18 o vybudovanie parkoviska 
v jednosmernej ulici Bazovského smerom ku záhradám so zachovaním všetkých stromov. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí a odstúpi požiadavku na odbor dopravy. 
  
  
K bodu 4) Listy a odpovede 

 Stanovisko odboru dopravy k pripomienkam VMČ. Členka výboru pani Dubaiová má 
dohodnuté stretnutie 5.8.2020 o 16.00 ohľadne VDZ obnovu priechodov pre chodcov 
na  Partizánskej, Žilinskej a Pezinskej, za prítomnosti Ing. Maruniaka z MsÚ Nitra. 

 Rozhodnutie o zvláštnom užívaní MK – rozkopávka na ulici Bazovského, Popradská, 
Čajkovského, Partizánska, Bellova, Beethovenova a Bizetova z dôvodu rekonštrukcie 
teplovodných rozvodov. 

 Odpoveď spoločnosti Slovak Telekom, že káble na Partizánskej ulici nie sú v ich 
vlastníctve. Spoločnosti bol zaslaný opäť list, v ktorom ich žiadame situáciu znova 
preveriť,  vzhľadom na vykonanú obhliadku členmi výboru a zamestnancom strediska 
mestských služieb kde bolo konštatované, že sú to telekomunikačné káble. 

 
 
K bodu 5) Rôzne 

 Predsedníčka výboru pani Ajdariová dala požiadavku na opravu poškodeného plota na 
Nedbalovej ulici. VMČ odstúpi požiadavku na stredisko mestských služieb. 

 Členka výboru pani Dubaiová a poslanec Hollý: 
- obnoviť VDZ na Jurkovičovej 23- až po vstup na tržnicu pri Sandokanovi po 
rozkopávke 
- vyčistiť schodisko Sandokan 
- vyfrézovať vozovku pred Poliklinikou Klokočina v jazdnom pruhu pre autobusy 
smerom do mesta 
- blokové čistenie krajníc na Klokočine I.: VMČ dôrazne žiada poslankyňu Královú, 
aby nezasahovala do kompetencií výboru mestskej časti č. 4 a odborné útvary aby 
rešpektovali uznesenia príslušného výboru mestskej časti. 
- žiadosť o zjednosmernenie ulice Bazovského a prepracovanie PD parkoviska na šikmé 
státie so zachovaním zelene. Súhlas vlastníkov bytov priložený. 
- Párovský cintorín: skontrolovať a sfunkčniť verejné osvetlenie na Párovskom cintoríne 
a skontrolovať dodávku vody a zároveň  riešiť opravu hlavného chodníka smerom od 
domu smútku k Hviezdoslavovej ulici, spoločne s VMČ č. 3 

           - preveriť možnosť osadenia molokov na: Jurkovičovej 23 vedľa Materskej škôlky,   
             (výmena molokov za terajšie klasické stojisko), ďalej na Škultétyho 26-42 vytvoriť  
             nové moloky, (zo štyroch klasických stojísk vytvoriť dve molokové) vrátane preverenia  
             technického riešenia a posúdenia sietí (sú dve, zlúčiť do jedného) a na Škultétyho od  
             3,5,14 po 24 možnosť vytvoriť stojiská  na nové moloky zo štyroch klasických stojísk  
             vytvoriť dve molokové vrátane preverenia technického riešenia a posúdenia sietí (sú    
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             dve, zlúčiť do jedného). 
Žiadame posúdenie týchto miest od NKS a stanovenie technického riešenia, tiež 
preveriť existenciu sietí.  

- VMČ žiada Stredisko mestských služieb vyčistiť parkovisko na zatrávňovacích 
tvárniciach od križovatky ulíc Pezinská/Alexyho smerom ku ZŠ Benkova (od vŕby cca 
4-5 parkovacích miest sú naviac zarastené burinou) 

 Člen výboru pán Šabík žiada vyčistiť stojiská na KO na Klokočine I. odstrániť náletové 
kríky, ostrihať prípadne znížiť živý plot, ktorý bráni výhľadu na šipku pri výjazde od 
PK Klokočina na Hviezdoslavovu ulicu. Ďalej odporúča zakladať kvetinové lúky na 
svahovitých terénoch. 

 Poslanec Dovičovič odporúča riešiť kolobežky, ktoré neoprávnene majiteľ požičiava 
bez súhlasu mesta. Členovia výboru sa zhodli na tom, že kolobežky nemajú svoje 
stojiská a sú nebezpečnou prekážkou pre mamičky s kočíkmi, pre nevidiacich občanov 
ako aj pre seniorov. Preto VMČ prijalo uznesenie, aby vedenie mesta vyzvalo majiteľa, 
aby odstránil kolobežky z mesta a začal rokovať s mestom o zábere verejného 
priestranstva. Ďalej informoval o zmene nájomcu v Športovej hale. 

 Členka výboru pani Vašinová znova upozornila na neporiadok pri neobývanom objekte 
firmy DOMO, kde sa zdržiavajú asociály a kopia sa tam odpadky a potkany. VMČ 
požiada odbor majetku, aby začal s výpovednou zmluvou na pozemok pod objektom. 

 Člen výboru pán Svitač požiadal o výmenu informačnej tabule na Bellovej ulici pod ZŠ, 
kde je prasknuté sklo. 

 Členovia výboru boli oboznámení s doplnením VO na Šúdolskej ulici z prostriedkom 
strediska mestských služieb. Občania na Jedlíkovej ulici tiež požadujú doplniť VO na 
neosvetlenú časť ulice. VMČ sa uznieslo, že všetky požiadavky občanov na doplnenie 
VO bude riešiť výbor. 

 
Na záver predsedníčka výboru pani Ajdariová poďakovala členom výboru za aktívnu účasť.  
 
Najbližšie zasadnutie výboru bude 7.9.2020 o 15.00 hod. v DMS. 
 
K bodu 6) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
3.08.2020  
požiadavky na odborné útvary 
 
odbor dopravy: 
l. VMČ  žiada na základe petície občanov Bazovského 8-10, 12-14 a 16-18 zjednosmerniť 
Bazovského ulicu a prepracovať PD parkoviska na šikmé státie so zachovaním jestvujúcich 
stromov.  
 
odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
l. VMČ opätovne žiada naceniť PD a realizáciu stavebný spomaľovač na Jurkovičovu pri Pošte 
11 
  
Odbor životného prostredia: 
1.  VMČ žiada vyčistiť všetky stojiská na KO na Klokočine I. a odstrániť náletové kríky. 
2. VMČ žiada preveriť v spoločnosti NKS s.r.o. možnosť osadenia molokov na: 
   
    1) Jurkovičovej 23 vedľa Materskej škôlky, (výmena molokov za terajšie klasické stojisko),          
    2) na Škultétyho 26-42 vytvoriť nové moloky, (zo štyroch klasických stojísk vytvoriť dve    
         molokové) vrátane preverenia technického riešenia a posúdenia sietí (sú dve, zlúčiť do     
         jedného) 
     3) na Škultétyho od 3,5,14 po 24 možnosť vytvoriť stojiská  na nové moloky zo štyroch   
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         klasických stojísk vytvoriť dve molokové vrátane preverenia technického riešenia  
         a posúdenia sietí (sú dve, zlúčiť do jedného) 

Žiadame posúdenie týchto miest od NKS a stanovenie technického riešenia, tiež 
preveriť existenciu sietí.  

 
Útvar prednostu MsÚ: 
1.  VMČ žiada opraviť informačnú tabuľu na Bellovej ulici pod Základnou školu. 
 
Odbor majetku: 
1. VMČ žiada riešiť situáciu s objektom firmy DOMO, vzhľadom na sťažnosť obyvateľov 
žijúcich v blízkosti tohto neobývaného objektu a navrhuje ukončiť nájomnú zmluvu 
s majiteľom objektu na pozemok pod zastavanou časťou. 
2.VMČ žiada zistiť majetkové pomery na ulici Šúdolská, kde si majiteľ pred RD začal stavebné 
úpravy na komunikácii, ktoré majú za následok zúženie vozovky pre autá. 
 
Odbor strediska mestských služieb: 
l. VMČ žiada rozšíriť odvodňovací žľab na MK pred RD na Čerešňovom vrchu 37. Táto 
komunikácia je v správe strediska mestských služieb (poslanec Hollý). 
2. VMČ žiada opraviť poškodený plot na Nedbalovej ulici (predsedníčka výboru p. Ajdariová) 
3. VMČ žiada :  
- obnoviť VDZ po rozkopávke na Jurkovičovej 23 až po vstup na tržnicu pri Sandokanovi. 
- vyčistiť schodisko objektu Sandokan 
- vyfrézovať vozovku pred Poliklinikou Klokočina v jazdnom pruhu pre autobusy smerom do 
mesta 
- vykonať blokové čistenie krajníc na Klokočine I. VMČ dôrazne žiada poslankyňu Královú, 
aby nezasahovala do kompetencií výboru mestskej časti č. 4 a odborné útvary aby rešpektovali 
uznesenia príslušného VMČ. 
- skontrolovať a sfunkčniť verejné osvetlenie na Párovskom cintoríne a skontrolovať dodávku 
vody a zároveň riešiť opravu hlavného chodníka smerom od domu smútku ku Hviezdoslavovej 
ulici, spoločne s VMČ 3 (p. Dubaiová a poslanec Hollý) 
4. VMČ žiada ostrihať, prípadne znížiť; živý plot pri Poliklinike Klokočina, ktorý bráni 
výhľadu na semafor pri výjazde od Billy na Hviezdoslavovu ulicu (člen výboru p. Šabík). 
5. VMČ žiada, aby doplňovanie VO na neosvetlené časti ulíc boli vždy prerokované vo výbore. 
6. VMČ žiada vyčistiť parkovisko na zatrávňovacích tvárniciach od križovatky 
Pezinská/Alexyho smerom ku ZŠ Benkova (od vŕby cca 4-5 parkovacích miest sú naviac 
zarastené burinou) 
 
Sekretariát primátora mesta Nitry: 
1. VMČ prerokoval na svojom zasadnutí situáciu s kolobežkami, ktorých rozmiestnenie po 
meste nebolo prerokované na výboroch mestských častí a žiada vedenie mesta, aby vyzvalo 
majiteľa kolobežiek, aby ich odstránil z mesta a začal rokovať s vedením mesta o zabratí 
verejného priestranstva pre kolobežky. 
 
Odbor kultúry: 
VMČ 4 dôrazne žiada odbor kultúry, aby spracovala program a návrh plagátu na pripravovanú 
akciu Hurá do školy (termín 05.09.2020) a to v čo najkratšej dobe.  
   
V Nitre dňa 3.08.2020 
 
                                                                                             Petra Ajdariová 
                                                                                      predseda VMČ č. 4 Klokočina 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 


