
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 08.03.2021 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 členovia výboru cez aplikáciu 
Microsoft Teams podľa prezenčnej listiny. 
Prítomní na rokovaní: p. Ajdariová, p. Obertáš, p. Bakay, p. Rácová, p. Dovičovič, p. 
Buršáková, p. Hollý,  p. Dubaiová, p. Tekeliová, p. Šutka 
Neprítomní – ospravedlnení: p. Vereš a p. Svitač 
Neprítomní – neospravedlnení: p. Jursa, p. Vašinová, p. Šabík 

 
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   
2.1.1 Žiadosť Štefana Práznovského o povolenie užívania verejného priestranstva počas 
Klokočinského jarmoku v roku 2021. 
Stanovisko VMČ: Vzhľadom na to, že nie je schválený rozpočet na akciu Klokočinský jarmok 
výbor berie žiadosť na vedomie. 
 
2.1.2 Žiadosť pani Kollárovej o vyhradenie parkovacieho miesta na Novomeského 4 pre ZŤP. 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
 
2.1.3 Žiadosť občanov Petzwalovej 13-19 o obnovu parkovacích čiar. 
Stanovisko VMČ: VMČ požiada odbor dopravy, aby vypracoval návrh riešenia dopravnej 
situácie na uvedenej ulici. 
 
 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta   
 
Odbor majetku: 

2.2.1  Žiadosť o stanovisko k žiadosti majiteľa prevádzky KONZUM na Beethovenovej ulici č. 
8 k opätovnému prenájmu pozemku pod predajným stánkom ovocia a zeleniny. 
Stanovisko VMČ: VMČ sa stotožňuje so stanoviskom útvaru hlavného architekta. 
 
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
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2.2.2 Žiadosť občanov o vybudovanie bezbariérového chodníka na ulici Mikovíniho.18 
a zaradenie medzi investičné akcie VMČ. 
Stanovisko VMČ: VMČ odporúča vyzvať žiadateľov o túto úpravu konkretizovať miesto, kde 
má byť bezbariérový chodník. 
 
 
Odkaz pre starostu: 

2.2.3  Žiadosť občanov o zrevitalizovanie priestoru po stojisku kontajnerov na odpad na ulici 
Alexyho (pred BD č. 2-4-6-8) a na ulici Jurkovičova. 
Poslanec Obertáš navrhuje na ulici Jurkovičova pri bytovom dome č.28 vybudovať nové 
parkovacie miesta s preložením chodníka aj po dohode s odborom dopravy. Odbor dopravy má 
pripraviť dokumentáciu k tomuto zámeru. Stojisko na ulici Alexyho (pred BD č. 2-4-6-8) bude 
zlikvidované a terén upravený rieši odbor živ. Prostredia p.Pavelka. 
Stanovisko VMČ: VMČ požiada odbor dopravy a odbor životného prostredia o riešenie. 
 
2.2.4 Žiadosť občanov o vybudovanie krátkeho vyšľapaného chodníka na ulici Baničova od 
schodov k bytovému domu 
Stanovisko VMČ: VMČ nesúhlasí nakoľko súčasný chodník postačuje. 
 
2.2.5 Žiadosť občanov o vybudovanie bezbariérového chodníka na ulici Hviezdoslavova (od 
Lidla do Billy nie je bezbariérová komunikácia) 
Stanovisko VMČ: VMČ vzhľadom na to, že to nie je mestský majetok, vyzve vedenie OD Billa, 
aby riešilo bezbariérový prístup na svojich pozemkoch. 
 
2.2.6 Žiadosť občanov o vybudovanie vyšľapaného chodníka na ulici od autobusovej zastávky 
z ulice Hviezdoslavovej na Novomeského 
Stanovisko VMČ: VMČ nesúhlasí. 
 

Odbor životného prostredia: 

2.2.7 Návrh harmonogramu jarného upratovania na Klokočine 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí. 
 
 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Oznámenie Mestskej polície o zaradení kontroly na ul. Kmeťova – Jedlíková vo 
večerných hodinách a o žiadosti na OR PZ ODI Nitra na meranie rýchlosti na ul. 
Kmeťova pred bytovým komplexom Panoráma. 

 Odpoveď odboru dopravy na požiadavku výboru obnoviť priechody na križovatke 
 
 
K bodu 4) Rôzne 

 Pán poslanec Hollý požiadal o riešenie posúvajúcich sa smetných nádob do cesty a to 
vybudovaním zábran napr. obrubníkmi. VMČ požiada odbor životného prostredia. 
Ďalej poukázal na zničenie nového pieskoviska na Mikovíniho po rozkopávke NTS a.s.  
a horšie pieskovisko zostalo. Dáva návrh na zrevitalizovanie tohto pieskoviska. Ďalej 
poslanec Hollý upozornil na vybudovanú štrkovú cestu pri osade záhradkárov na 
Klokočine a žiada preveriť stav na odbore životného prostredia, prípadne na odbore 
dopravy nájazd na túto komunikáciu. Žiada informáciu od odboru dopravy kedy bude 
osvetlená cyklotrasa cez Borinu a dobudovaná cyklotrasa od Kmeťova ku OD Kaufland. 

 Pani poslankyňa Ajdariová informovala, že po 15.3. sa začínajú práce na čistení 
komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe. Stretnutie u primátora je dohodnuté na 
10.3.2021. Čo sa týka respirátorov pre seniorov, mesto ich ešte nemá. 
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 Pani poslankyňa Rácová chce informáciu o pozemkoch pod plánovanou plavárňou pod 
Borinou. 

 Pán poslanec Obertáš žiada zoznam nezrealizovaných požiadaviek VMČ na nové VO. 
Žiada osadiť VO medzi športovou halou a hokejovou halou na Škultétyho ul. Už bola 
daná požiadavka VMČ 4 v roku 2020 a osadiť tzv. dvoják lampu na jestvujúce 
osvetlenie pri street workoutovom ihrisku na Čajkovského ul.. (kontakt p.Obertáš) 

 Členka výboru p. Tekeliová sa informovala o riešení chodníka na Jurkovičovej. 
Odpovedal jej poslanec Obertáš, že bola vykonaná obhliadka a prijalo sa riešenie 
vybudovať asfaltovú plochu a následne vyznačiť VDZ parkovacie miesta. 

 Členka výboru p. Dubaiová navrhuje prehodnotiť rýchlosť na MK Žilinská, Nitrianska, 
Pezinská. Požiadala, aby odbor dopravy navrhol iné riešenie napr. použitie novej 
vodorovnej dopravnej značky – zelený nástrek alebo iné riešenie podľa možnosti čím 
skôr. 

 
Na záver predsedníčka výboru poďakovala členom výboru za aktívnu časť a rokovanie 
ukončila. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 12.04.2021 o 16.00 hod. V prípade sprísnených 

hygienických opatrení bude rokovanie cez Teems. 

 
K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
08.03.2021  
požiadavky na odborné útvary: 
 
Stredisko mestských služieb: 

- Opätovne, ako už v zápisnici zo dňa 18.01.2021, žiadame: 
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. Preto chceme opätovne požiadať o prehodnotenie nasledovných možností:  
alternatíva č. 1 - 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 vidíme ako možnosť viacej priechodnú a zrealizovateľnú 
veľmi rýchlo, zmeniť prvú lampu VO nad MŠ Alexyho za dvojitú, a tým by svietila na 
tento chodník. Pôvodná lampa je aj ďalej od bytového domu, tým pádom nebude 
problém, že by niekomu moc svietila obyvateľom 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) (kontakt členka výboru p. Dubaiová). 

2- Opätovne žiadame o informáciu, aký je stav s požiadavkou na opravu, resp. posun 
semafóru a tiež stĺpu VO na križovatke Hviezdoslavova/Mikovíniho (semafór s 
kamerou), o ktorú sme žiadali v zápisnici zo dňa 09.11.2020 a potom aj 18.01.2021. 
Žiadame o stanovisko do najbližšieho VMČ do 12.04.2021 – kontakt p. poslanec Hollý. 

3- Opätovne žiadame preveriť požiadavku z 09.11.2020: VMČ navrhuje doplnenie lampy 
VO pri Poliklinika Klokočina – ide o viacnásobnú urgenciu ešte z roku 2020, táto 
požiadavka, ako aj iné vyššie uvedené, neboli zatiaľ riešené aj napriek viacnásobným 
urgenciám od p. poslanca Hollého.  

4- VMČ žiada opravu chodníka Novomeského 33-35-37, ktorý je v strede prelomený a 
hrozí úraz, hlavne teraz, po zime, kedy je poškodenie väčšie, spôsobené premŕzaním 
zrážkovej vody počas zimného obdobia. Chodník je potrebné celý opraviť 
a zdebarierizovať, prípadne posúdiť posun chodníka a vytvorenie šikmého státia MV na 
ľavej strane. Kontaktná osoba: p. poslanec Hollý. 
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5- VMČ navrhuje zrevitalizovať pieskovisko na Mikovíniho 4, nové zasypala firma NTS 
pri rozkopávkach a staré pieskovisko zostalo. Kontakt pán poslanec Hollý. 

 
Odbor dopravy: 

- VMČ žiadame odbor dopravy o zabezpečenie obnovy VDZ (prechodu pre chodcov) na 
križovatke Pezinská/Partizánska a to skončení zimnej údržby (kontakt p. Obertáš, p. 
Dubaiová). 

- VMČ žiada opätovne, ako už aj na minulých VMČ (viď zápisnice), o návrh riešenia 
vyznačenia vodorovných dopravných značení, resp. vyznačení prechodov pre chodcov 
zeleným nástrekom na vozovku na križovatkách Pezinská/Žilinská 
a Pezinská/Nitrianska, podľa platných noriem a predpisov, alebo o iný návrh riešenia, 
ako už bolo viackrát požadované (napr. znížením rýchlosti v tejto časti komunikácií, 
alebo podobne alebo zelený pás – nástrek na komunikáciu). Návrh riešenia žiadame od 
odboru dopravy do najbližšieho VMČ, teda 12.04.2021! 

- VMČ žiada odbor dopravy aby spracoval návrh riešenia dopravnej situácie na 
Petzwalovej ulici 13-19. Členovia výboru sa zúčastnia zvolanej obhliadky. Kontakt p. 
Dubaiová a poslanec Obertáš 

- VMČ žiada odbor dopravy preveriť stav novej štrkovej komunikácie pri osade 
záhradkárov na Klokočine pri Poliklinike, ako majú vyriešený nájazd na túto cestu. 

- VMČ žiada informáciu kedy bude dobudovaná cyklotrasa od Kmeťovej k OD Kaufland 
a kedy bude osvetlená cyklotrasa cez Borinu. 

 
Odbor životného prostredia: 

 - VMČ žiada riešiť posun smetných nádob zo stojiska na KO na komunikáciu na Mikovíniho 
4. Odporúča vybudovať zvýšené obrubníky. Kontakt poslanec Hollý. 
  
 
 
 
V Nitre dňa 08.03.2021 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová 
                                                                                             predsedníčka VMČ č. 4 Klokočina 
 
 
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ Klokočina  


