
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  07.09.2020 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, 
neospravedlnený: 1 
Prítomní občania: p. Krnáč 
 
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.  
Na úvod privítal občana p. Krnáča a odovzdal mu slovo. 
 
K bodu 2)  Žiadosti o vyjadrenie 
2.1  Žiadosti o stanovisko – občania 
2.1.1  Žiadosť pána Michala Krnáča o otvorenie plotu na Nedbalovej ulici, kde si chce otvoriť 
prevádzku predajne potravín ale potreboval by prístup pre zásobovanie. Navrhuje osadiť 
bránku. 
Odpovedal mu podpredseda výboru pán Hollý, že VMČ už na predchádzajúcom rokovaní 
vyjadril nesúhlas s umiestnením bránky do plota z dôvodu, že dochádza ku konfliktom pri 
parkovaní. 
Stanovisko VMČ: VMČ zotrváva na svojom stanovisku a nesúhlasí s návrhom umiestniť bránu 
do plota na Nedbalovej ulici. 
2.1.2  Žiadosť Mária Žarnovičanová o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP na 
Novomeského ulici. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
 
 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta 
 
2.2.1 Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
1) Výzva na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta na rok 2021.  

Stanovisko VMČ: VMČ odovzdal investičné karty navrhovaných investičných akcií za 
výbor v stanovenom termíne. 

2)  Žiadosť o stanovisko k návrhu rozpočtu investičnej akcie „Doplnenie chodníka pri   
     priechode pre chodcov na ul. Hviezdoslavova“. 
     Stanovisko VMČ: VMČ nesúhlasí a považuje to za neúčelne vynaložené finančné   
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     prostriedky. 
3)  Žiadosť o stanovisko k návrhu rozšírenia VO Šúdolská – Čerešňový vrch v hodnote 1500  
     Eur.   
     Stanovisko VMČ: VMČ odporúča investičnú akciu zrealizovať cez stredisko mestských    
     služieb. 
4)  Žiadosť o stanovisko k návrhu rozšírenia VO na Jedlíkovej ulici v hodnote 2946 Eur. 
     Stanovisko VMČ: VMČ odporúča investičnú akciu zrealizovať cez stredisko mestských     
     služieb. 
       
 
2.2.2 Odbor služieb úradu: 
1) Žiadosť o vyjadrenie k návrhu na pomenovanie novovzniknutej ulice v k.ú. Párovské Háje.    
    Stanovisko VMČ: VMČ neodporúča navrhovaný názov ulice Slnečné údolie a navrhuje    
    prerokovať nový názov ulice s odborom kultúry. 
 
2.2.3 Odbor životného prostredia: 
1) Žiadosť o vyjadrenie k návrhu harmonogramu na jesenné upratovanie rok 2020. 
    Stanovisko VMČ: VMČ prerokoval návrh harmonogramu a prijal  návrh na tieto zmeny: 
    26.10.2020 doplniť pristavenie VOKu na Škultétyho ulicu po obhliadke s členmi  
                       výboru p. Hollý, p. Obertáš a zástupcom NKS 
    27.10.2020 7. Novomeského č. 2 
                       9. Novomeského č. 55 
   24.11.2020  6. Bazovského 6-8 
                       8. Mikovíniho 16 za domom na asfaltovej ploche 
   27.11.2020  11. Šúdolská 71 zmeniť na Čajkovského 13  
 
2.2.4 Odbor kultúry: 
1) Žiadosť o prehodnotenie plánovaných kultúrnych akcií VMČ z hľadiska novoprijatých  
    hygienických nariadení pre COVID-19. 
    Stanovisko VMČ: VMČ prehodnotilo svoje plánované kultúrne akcie a z dôvodu šírenia sa  
    koronavírusu pozastavuje všetky akcie až do zlepšenia sa epidemiologickej situácie. 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Odpoveď Službytu Nitra na vyčistenie priestoru po schodami objektu Sandokan. 
 Odpovede odboru životného prostredia na požiadavky výboru na orezanie živého plota 

pri Poliklinike, deratizovanie dier po potkanoch, preriedenie stromov, výrub suchých 
stromov v parku pod Borinou, orez kríkov na Novomeského a suché konáre na 
Jurkovičovej ulici. 

 Odpovede odboru inv.výstavby na ocenenie SO MK Nitrianska a chodníky. 
 Odpovede odboru dopravy na riešenie parkoviska Bazovského 8-18, čiastočné 

parkovanie na chodníku na úseku Novomeského od Škultétyho po Baničovu, odpoveď 
na požiadavku zriadenia priechodu pre chodcov na Jurkovičovej ulici pri Pošte. 

 Odpoveď odboru majetku na požiadavku výboru riešiť objekt firmy DOMO a riešenie 
podnetu zabratia vozovky na Šúdolskej ulici. 

 Informácia odboru kultúry o pripravenosti kultúrnych akcií pre VMČ. 
 Odpovede strediska mestských služieb na požiadavky výboru ohľadne vyčistenia 

dažďových vpustí na Hviezdoslavovej ulici, predloženie zoznamu vyhradených 
parkovacích miest, zosúladenie VZN o parkovaní so stanovisko VMČ, reklamácia 
povrchovej úpravy MK Hviezdoslavova a Jurkovičova po výstavbe teplovodu, 
oznámenie o vyhradení parkovacieho miesta pre p. Rigáňovú, výzva na odstránenie 
vozidla na Alexyho ulici,. 

 Odpoveď odboru inv.výstavby a rozvoja na podnet občana zo Šúdolskej ulici na zle 
vykonanú opravu MK. 
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 Odpoveď Slovak Telecom, že nefunkčné káble na Partizánskej ulici nie sú v ich 
vlastníctve. 
 
 

K bodu 4) Rôzne 
 Poslanec Obertáš navrhuje riešiť obnovu podchodu objektu Sandokan, kde sú 

umiestnené prevádzky mäsiarstvo, stávková kancelária a pečivo. Navrhuje vykonať 
obhliadku so zástupcami Službytu Nitra s.r.o. a žiada nacenenie stavebných úprav. 
Ďalej navrhuje obnovu DI s doplnením nových hracích prvkov na Novomeského ulici 
(indiánske ihrisko). Požaduje realizáciu VO podľa vypracovanej PD na ulici 
Novomeského – Baničova (DI) a tiež doplniť 1 ks VO medzi prechodom od športovej 
haly k hokejovej hale. 

 Členka výboru pani Tekeliová dáva podnet na riešenie zle vykovanej debarierizácie 
chodníka pri Poliklinike Klokočina, ktorý smeruje k pediatrickým ambulanciám, 
navrhuje debarierizáciu chodníka na Novomeského  od č. 27 ako sa vstupuje do 
vnútroblokov. Ďalej navrhuje zriadiť priechod pre chodcov na križovatkách 
Jurkovičova/Pražská a Benkova/Pražská (úroveň OSBD), ktoré sú mimo obytnej zóny.   

 Členka výboru pani Dubaiová požaduje obnoviť DI pri ZŠ Benkova a prevetviť stromy 
pri DI, žiada termín začatia výsadby na Pezinskej ulici – podľa emailu zo dňa 
20.05.2020, kde bola táto výsadba prislúbená, vyčistiť zatrávňovacie parkovisko na 
križovatke Alexyho/Jurkovičova (od vŕby smerom dolu ku ZŠ Benkova). V mene 
občanov sťažujúcich sa na hlučnú hudobnú prevádzku v Pivárni u Matúša žiada riešiť 
podnet na odbore kultúry, a preveriť všetky oprávnenia na výkon hudobnej produkcie. 
Ďalej naniesla požiadavku obnoviť VDZ na Jurkovičovej 23 pri vstupe na tržnicu. Na 
základe vykonanej obhliadky na uliciach Partizánska, Žilinská, Popradská boli 
zosumarizované  požiadavky na odstránenie nedostatkov, ktoré budú odstúpené na 
stredisko mestských služieb. Ďalej žiada informáciu o blokovom čistení mesta ako 
pokračuje a žiada pokračovať vo vyvetvovaní stromov pri ZŠ Benkova a nad chodníkmi 
na Klokočine. 

 Poslanec Hollý žiada osloviť odbor investičnej výstavby a rozvoja aby podľa 
geometrického plánu nacenili súvislú opravu MK Nitrianska vrátane nových 
chodníkoch a obrubníkov. 

 Člen výboru pán Vereš požiadal o výrub briez po ľavej strane na Nitrianskej ulici, ktoré 
zasahujú do elektrického vedenia a požiadal o zmenu lokality na webovej stránke firmy 
NKS, ktorá má Partizánsku ulicu pod časťou Horné Mlynárce. 

 Poslankyňa Rácová požiadala o zaradenie do pravidelnej údržby zelene pás zasahujúci 
do vozovky na Čerešňovom vrchu, ktorý patrí mestu a nie je v pláne údržby. 

 Poslanec Bakay požiadal o riešenie kolíznych situácií vodičov motorových vozidiel 
s cyklistami na Beethovenovej ulici smerom k Čajkovského ulici a navrhuje preložiť 
chodník a vyvýšiť obrubníky. 

 
 
Na záver podpredseda výboru poďakoval členom výboru za aktívnu časť a zasadnutie ukončil. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované na 12.10.2020 o 15.00 hod. 
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K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
07.09.2020  
požiadavky na odborné útvary 
 
odbor dopravy: 

l. VMČ  žiada informáciu v akej fáze je príprava vybudovať stavebný spomaľovač pri Pošte na 
Jurkovičovej ulici a parkovisko pred Jurkovičova 23. 
2. VMČ žiada spracovať návrh na preloženie chodníka na Beethovenovej ulici od reštaurácie 
Maurus smerom k Čajkovského ulici, kde dochádza k častej kolízii vodičov s cyklistami a 
vyvýšiť obrubníky (kontakt poslanec Bakay) 
3. VMČ podáva návrh na zriadenie priechodu pre chodcov na križovatkách Pražská/Benkova 
a Pražskej/Jurkoicova, tieto sú už mimo obytnej zóny a nie je tam vyznačený priechod  (kontakt 
poslanec Hollý) 
 

Odbor životného prostredia: 

1.  VMČ žiada informáciu o rokovaní s firmou MEGO o znečisťovaní ovzdušia – Ing. Pavelka. 
2.  VMČ žiada na podnet občanov, aby sa rokovalo s firmou NKS o doplnení mestskej časti 
Klokočiny do vývozu odpadu (ulica Partizánska vedená ako Horné Mlynárce). 
3.  VMČ žiada doplniť do pravidelnej údržby zelene pás zasahujúci do vozovky na Čerešňovom 
vrchu (kontakt poslankyňa Rácová). 
4. VMČ žiada vyvetvovať stromy pri ZŠ Benkova a nad chodníkmi na Klokočine. 
 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
1. VMČ žiada naceniť súvislú opravu Nitrianskej ulice podľa geometrického plánu vrátane 
nových chodníkov a obrubníkov. 
2. VMČ žiada naceniť debarierizáciu chodníka Novomeského od č. 27 ako sa vstupuje do 
vnútroblokov, obrubníky sú príliš vysoké (kontakt členka výboru p. Tekeliová) 
 

Službyt Nitra s.r.o: 
1. VMČ žiada vyčistiť schodisko vedúce z tržnice pri Sandokanovi smerom na Mikovíniho 
ulicu od buriny. 
2. VMČ žiada riešiť podchod a vyčísliť náklady na obnovu schodiska pri objekte Sandokan, 
kde sú prevádzky mäsiarstvo, pečivo a stávková kancelária a zvolať obhliadku za účasti členov 
výboru poslankyňa Rácová a poslanec Obertáš.  
3. VMČ na podnet členky výboru p. Tekeliovej žiada zlepšiť debarierizáciu chodníka pre matky 
s kočíkmi pri Poliklinike Klokočina vstup do pediatrických ambulancií vzadu, kde je TAXI 
(nedá sa s kočíkmi prejsť, debarierizácia nie je dobre vykonaná). VMČ žiada naceniť opravu. 
 

Odbor kultúry: 
1. VMČ žiada riešiť hlučnú hudobnú prevádzku Piváreň u  Matúša na Klokočine (podnet 
občanov 14.8.2020). 
2. VMČ na kultúrnych akciách  neakceptuje žiadne firemné reklamy. 
 
 

Odbor strediska mestských služieb: 

l. VMČ žiada riešiť so ZSE popraskané elektrické stĺpy na Partizánskej ulici 28-30, Žilinská 
stĺp č.257 a riešiť VO pri Žilinskej č. 30 kde je lampa natočená smerom do dvora a nie na 
komunikáciu, naklonené elektrické stĺpy na križovatke ulíc Pražská a Nitrianska smerom do 
záhrad (členovia výboru p. Dubaiová a p. Vereš)  
2. VMČ žiada na Nitrianskej ulici vyrúbať všetky brezy po ľavej strane. (člen výboru p. Vereš) 
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3. Ďalej žiadame odstrániť diery v chodníkoch po odstránených stĺpoch na Partizánskej č. 51-
53 a prepad chodníka na križovatke Partizánska – Popradská. Vyčistiť chodník od buriny po 
ulici Popradská od križovatky Popradská-Žilinská po križovatku Popradská – Nitrianska 
(členovia výboru p. Dubaiová a p. Vereš). 
4. VMČ žiada informáciu o harmonograme prác na blokovom čistení podľa požiadaviek VMČ. 
5. VMČ žiada v spolupráci s firmou Elcomp odstrániť nefunkčné káble na Partizánskej ulici, 
ku ktorým sa nehlási žiadna firma a lano na ktorom sú vedené, je potrhané a hrozí 
nebezpečenstvo úrazu. 
6. VMČ žiada realizovať VO podľa vypracovaného projektu na ulici Baničova, Novomeského, 
Jedlíková a na chodníku od Mestskej haly smerom na Škultétyho (kontakt poslanec Obertáš). 
7. VMČ žiada obnoviť indiánske ihrisko na Novomeského ulici, vymeniť hracie prvky 
(poslanec Obertáš) a obnoviť DI pri ZŠ Benkova (kontakt členka výboru p. Dubaiová) 
8. VMČ žiada obnoviť VDZ na Jurkovičovej 23 pri vstupe na tržnicu a parkovisko Baničova 
2-8,  ktoré bolo vyčistené a vyfrézované. 
9. VMČ žiada vyčistiť strojom parkovisko zatrávňovacie pri križovatke Jurkovičova/Alexyho 
ulici (fotodokumentácia zaslaná SMS) 
10. VMČ žiada informáciu o termíne jesennej výsadby na ulici Pezinská. 
 
 
 
 
V Nitre dňa 07.09.2020 
 
 
 
                                                                                             František Hollý 
                                                                                     podpredseda VMČ č. 4 Klokočina 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 


