
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 zo dňa 18.01.2021 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 

 
Rokovania výboru mestskej časti Klokočina sa zúčastnili: predsedníčka výboru p. 
Ajdariová, poslanec Obertáš, poslanec Hollý, poslanec Dovičovič a členka výboru p. 
Dubaiová, ospravedlnila sa poslankyňa Rácová. 
Nakoľko ďalší členovia výboru sa nemohli pripojiť na aplikáciu, predsedníčka výboru 
požiadala, aby sa k návrhom výboru vyjadrili písomne do 25.1.2021. 
 

 
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)  Žiadosti o vyjadrenie 
2.1  Žiadosti o stanovisko – občania  - žiadne 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta  - žiadne 
 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Oznámenie SMS o plánovaných rozkopávkach. 
 Odpovede SMS na požiadavku výboru riešiť elektrické stĺpy na Partizánskej  

a Žilinskej. 
 Odpoveď odboru dopravy na riešenie dopravy na MK Borodáčova a na MK Benkova. 

 
K bodu 4) Rôzne 
Členovia výboru poverujú poslanca Dovičoviča, aby prerokoval na NSK záber pozemku v ich 
vlastníctve, na ktorom chce mesto vybudovať parkovisko na Pražskej ulici vedľa židovského 
cintorína. 
Ďalej sekretárka výboru zašle do 21.1.2021 zásobník investičných akcií VMČ a urobí sa 
poradovník na opravu 5 chodníkov, 5 parkovísk, 5 komunikácií, ktoré sa predložia na rokovanie 
u prednostu MsÚ. Členovia výboru sa vyjadria do 25.1.2021 k navrhovaným akciám na rok 
2021. 
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- Členovia výboru pani Dubaiová, poslanec pán Hollý, poslanec Obertáš navrhujú do plánu 
opráv strediska mestských služieb na rok 2021 zaradiť : 
 
1) oprava chodníkov: 
- zadný chodník pri bytovom dome Alexyho 10-12-14-16 (počas dažďov tam stojí voda, a 
nemôžu ho používať) už nahlasované do zásobníka VMČ 
- súvislá oprava chodníka okolo MS Benkova od Jurkovičovej, vrátane debarierizácie, kde 
budúci rok budú osadene moloky, a kúsok chodníka pri Jurkovičova 23 (ako býva Dominika 
Hlavinová) vrátane debarierizácie 
- Novomeského oprava chodníka spolu s úpravou obrubníkov pre vytvorenie parkovacích 
boxov v zmysle schválenej dokumentácie 
- SO chodníka pred Nedbalova 1-3-5 a 7-9-11 požiadavka obyvateľov chodník pred domom 
je samá vypuklina a chodci zakopávajú o tieto vypukliny 
 
 
2) oprava parkoviska: 
- parkovisko Bazovského (je tam už PD) - pokračovať v tom 
- vytvorenie parkoviska na bývalom basketbalovom ihrisku za BD Alexyho 18-24 a pred ZŠ 
Benkova, bola podaná písomná petícia obyvateľov  jar 2020 
(najskôr riešiť projektovú dokumentáciu + opravy samotné) 
- pokračovanie vytvorenia parkoviska na ulici Alexyho po šikmý chodník (smerom ku ZŠ 
Benkova)  
- riešenie parkoviska na ulici Benkova, oproti strediska údržby OSBD 
- parkovisko Čajkovského 5-9 
- parkovisko Čajkovského 30-36 
- ulica Borodáčova - na jednej strane zúženie chodníka a rozšírenie parkoviska a na druhej 
strane posunutie chodníka medzi zeleň - podnet z posledného VMČ (PD bude vypracovaná) 
 
 
3) súvislá oprava komunikácie: 
- Ulica Škultetyho, ďalšia nasledujúca etapa č. III 
- Ulica Nitrianska, súvislá oprava spolu s opravou chodníkov a obrubníkov vrátane 
debarierizácie chodníkov - asi to treba riešiť na dve časti a prvá časť od  ulice Pražskej po 
križovatku Pezinská/Nitrianska 
- pokračovanie v oprave komunikácie - od križovatky Pezinská/Partizánska a smerom na 
Pezinskú/Žilinskú, spolu s opravou chodníkov vrátane debarierizácie chodníkov 
- Mikovíniho od Kotolne po Križovatku Hviezdoslavova 
 
4) oprava alebo úprava ihriska: 
- p. Dubaiová a pán Hollý pred časom (leto 2020) požiadali o vyvetvenie stromov nad 
detským ihriskom pri ZS Benkova (ľavá strana od schodov do školy) a tiež aj o doplnenie 
hracích prvkov na toto existujúce ihrisko. 
 
- Predsedníčka výboru pripomenula investičné akcie výboru na rok 2021, ktoré boli schválené 
na zasadnutí dňa 13.07.2020 a to:  
 

1) Škultétyho ulica III. etapa dokončenie. 
2) oprava MK Mikovíniho 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. 
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Na záver predsedníčka výboru poďakovala členom výboru za aktívnu časť a rokovanie 
ukončila. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 08.02.2021 o 16.00 hod. V prípade 
sprísnených hygienických opatrení bude  cez ZOOM. 
 
K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
18.1.2021  
požiadavky na odborné útvary: 
 
 
stredisko mestských služieb: 

1) preveriť u firmy Elcomp možnosť doplniť lampu verejného osvetlenia na chodník, ktorý 
smeruje nad MŠ Alexyho, smerom k BD Jurkovičovej 28, resp ku Sandokanu. Síce sú tu dve 
lampy (jedna na začiatku, a druhá na konci chodníka), ale chodník je veľmi tmavý (kontakt 
členka výboru p. Dubaiová). 
Preto chceme požiadať o nasledovné: 
alternatíva č. 1 - buď doplniť lampu v strede chodníka - čo asi nebude technicky tak ľahko 
možné, museli by sa robiť výkopy a ťahať kábel  
alternatíva č. 2 - alebo, a čo vidím ako možnosť viacej priechodnú a zrealizovateľnú veľmi 
rýchlo, zmeniť prednú lampu označenú na foto za dvojitú (čiže lampa nad MŠ) 
Tým, že by svietila na tento chodník, situácia by sa podľa mňa zlepšila - po skúsenostiach s 
inými dvojitými lampami, ktoré sme doplnili napr. na Alexyho alebo pred ZS Benkova. 
Tato lampa je aj ďalej od bytového domu, tým pádom nebude problém, že by niekomu moc 
svietila do okien, a zároveň splní účel, že bude osvetlený chodník na Jurkovičovu a tiež aj 
druhý, ktorý smeruje na Alexyho a ďalej na Bazovského (nad MŠ Alexyho). 
 
2) informovať aký je stav s požiadavkou na opravu, resp. posun semafóru  a stĺpu VO na 
križovatke Hviezdoslavova/Mikovíniho (semafor s kamerou), o ktorú sme žiadali v zápisnici 
zo dňa 09.11.2020? Žiadame o stanovisko do najbližšieho VMČ do 08.02.2021. Taktiež 
preveriť požiadavku z 09.11.2020: VMČ navrhuje doplnenie lampy VO pri Poliklinika 
Klokočina – resp. urgujeme to, pretože poslanec Hollý toto už žiadal v minulých obdobiach 
 
Odbor dopravy: 

1)  VMČ žiada informáciu k požiadavke výboru z minulých zasadnutí: 
aký je stav schvaľovania VDZ prechod pre chodcov na križovatkách Pezinská/Alexyho, 
Pezinská/Partizánska, Pezinská/Žilinská, a Pezinská/Nitrianska? Od vykonanej obhliadky (leto 
2020) nie je písomne stanovisko. Žiadame doplniť do najbližšieho VMČ, teda do 08.02.2021. 
 
V Nitre dňa 18.1.2021 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová 
                                                                                             predsedníčka VMČ č. 4  
 
 
 
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 1 


