
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 12.04.2021 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 prostredníctvom 
aplikácie Teems podľa prezenčnej listiny. 
Prítomní na rokovaní: p. Obertáš, p. Hollý, p. Bakay, p. Rácová, p. Dovičovič, p. Buršáková, 
p.Vereš, p.Dubaiová, p.Tekeliová, p. Vašinová, p. Šutka 
Neprítomní – ospravedlnení: p. Ajdariová a p. Svitač, p. Šabík. 
Neprítomní – neospravedlnení: p. Jursa 

 
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.  
 
K bodu 2)  Žiadosti o vyjadrenie 
2.1  Žiadosti o stanovisko – občania   
2.1.1 Žiadosť občanov BD Alexyho 22-24 o výrub stromu – breza (betula), ktorá sa nachádza 
medzi vchodmi č. 22-24. 
Stanovisko VMČ: VMČ odstúpi žiadosť na odbor životného prostredia na odborné posúdenie 
výrubu. 
 
2.1.2 žiadosť občanov o vyzvanie majiteľa pozemku p.č. 7261/2 p. Lieskovského na vyčistenie 
pozemku od nečistôt a preriedenie porastov. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiadosť občanov odstúpilo na odbor životného prostredia, aby 
majiteľovi zaslal výzvu, zároveň požiada ÚHA o informáciu, či je plánovaná výstavba na tomto 
pozemku. 
 
2.1.3 žiadosť občanov ulica Pezinská, Alexyho o vyčistenie oboch krajníc smerom k ZŠ 
Benkova od starých listov a konárov z vŕby. 
Stanovisko VMČ: Požiadavka bola medzičasom vyriešená. 
 
2.1.4 žiadosť občanov ulica Hviezdoslavova o vybudovanie prístupového chodníka k rodinným 
domom, ktoré sa nachádzajú po pravej strane Hviezdoslavovej ulice za odbočkou Šúdolská ul. 
smerom od Nitry na Jarok, ktorý by zabezpečil bezpečnosť premávky a chodcov. 
Stanovisko VMČ: VMČ žiadosť prerokovalo a navrhuje obhliadku za účasti odboru majetku, 
odboru inv.výstavby a rozvoja a ÚHA a členov výboru. 
 
2.1.5 požiadavka na zhotovenie vhodnej dopadovej plochy na detské ihrisko Pod Borinou 
Stanovisko VMČ: požiadavku výbor odstúpi na stredisko mestských služieb na urgentné 
riešenie z dôvodov bezpečnosti deti a obyvateľov. Na VMČ bola doručená odpoveď zo SMS : 
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Cenové ponuky na DI boli vypracované a odoslané prvý marcový týždeň prednostovi 
Mestského úradu v Nitre. Všetky otázky ohľadne realizácie zodpovie prednosta Mestského 
úradu p. Mgr. Horák. 
 
2.1.6 požiadavka na výmenu/resp. opravu mreže kanalizačnej vpusti na cestnej komunikácii 
Žilinská. 
Stanovisko VMČ: požiadavku výbor odstúpi na stredisko mestských služieb. 
 
 
2.1.7 žiadosť o dokončenie prác na elektrickej prípojke v parku pod Borinou 
Stanovisko VMČ: VMČ osloví odbor investičnej výstavby a rozvoja, aby v záujme bezpečnosti 
detí, zrealizoval čo najskôr stavebné úpravy po prácach na elektrickej prípojke. 
 
2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta   
 
Odbor majetku: 
2.2.1  Žiadosť o stanovisko k žiadosti Ľ. Chovanca o prenájom miesta č. 711 na trhovisku 
Jurkovičova ulica pod predajným stánkom – zmena nájomcu a majiteľa stánku. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí. 
2.2.2  Žiadosť o stanovisko k žiadosti o odovzdanie VO pri BD Panoráma do správy mesta 
Nitry. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí. 
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
2.2.3  Výzva na predloženie investičných akcií za VMČ č. 4 v objeme 100 tis. Eur na rok 2021. 
Stanovisko VMČ: VMČ navrhuje tieto finančné prostriedky použiť na PD parkovísk a drobné 
opravy chodníkov. 
Zároveň VMČ odsúhlasilo súvislú opravu MK Škultétyho 14-30 podľa zhotovenej PD. 
Poslanec Obertáš informoval výbor o rozsahu stavebných úprav (zrušení chodníka po jednej 
strane komunikácie), ktoré budú potrebné na zlegalizovanie parkovania po oboch stranách 
komunikácie. Na dokončenie prác poslanci budú rokovať za uvoľnenie finančných prostriedkov 
zo zostatku vykázaného v záverečnom účte za rok 2020. Hlasovanie za: jednohlasne 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Oznámenie o rozkopávkach január – február 2021. Neboli žiadne. 
 Odpoveď SMS na požiadavku výboru zmeniť prednú lampu VO na Jurkovičovej 28 aby 

svietila na chodník. Na SMS bola doložená fotodokumentácia od p. Dubaiovej 
30.3.2021 a následne prišla odpoveď, že alternatívu č. 2 bude stredisko realizovať 
v rámci údržby – medzičasom vyriešené (Dubaiová) 

 Informácia odboru majetku o stave riešenia vysporiadania pozemkov pre plaváreň pod 
Borinou. 

 Odpoveď ÚHA na plánovanú obnovu verejného priestoru križovatky Dolnočermánska 
– Hviezdoslavova (podchod). Bola vyhotovená architektonická štúdia ale súčasťou 
štúdie nie je  návrh na opravu.  Čo sa týka priestoru v okolí objektu Sandokan nedostal 
ÚHA pokyn na spracovanie dokumentácie, ktorá by riešila dotknuté územie. 

 Odpoveď SMS na zaradenie do zoznamu opráv MK : 1. plocha pred stojiskom KO na 
Benkovej ulici, 2. vjazd na parkovisko pred BD Jurkovičova 23., 3. oprava chodníka 
pred BD Novomeského 33-37 a 4. osadenie novej gumenej plochy na DI pri Family 
centre v parku pod Borinou. 

 Ďalej stredisko mestských služieb vykonalo tvaromiestnu obhliadku vyjazdenej 
vozovky na križovatke Hviezdoslavova s MK Pražská, pravý jazdný pruh MK 
Hviezdoslavova pred a za križovatkou s MK Čajkovského a ľavý jazdný pruh MK 
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Hviezdoslavova okolo ČS Shell a konštatuje, že oprava je nad rámec lokálnej opravy 
a vyžaduje si investičnú akciu. VMČ zaradí inv.akciu do zoznamu požiadaviek. 

 Odpoveď odboru dopravy na preverenie obnovy priechodov pre chodcov na 
križovatkách Pezinská - Alexyho, Pezinská – Partizánska, Pezinská – Žilinská 
a Pezinská – Nitrianska – v období 05/2021 bude po dohode s Ing. Maruniakom podaná 
žiadosť (Dubaiová) 

 Stanovisko odboru dopravy na obnovu VDZ priechodu Pezinská – Partizánska a na 
požiadavku spracovanie návrhu riešenia dopravnej situácie na Petzwalovej 13-19,  
štrková komunikácia pri Poliklinike Klokočina a osvetlenie cyklotrasy cez Borinu. 

 
 
K bodu 4) Rôzne 
 

1. Poslanec Hollý tlmočil požiadavku občanov o vybudovanie chodníka 
z Hviezdoslavovej na Baničovu od autobusovej zastávky. VMČ nesúhlasí, sú tam 
chodníky vybudované so zábradlím. 

2. Poslanec Obertáš podľa požiadavky od občana (podnet p. Ajdariová) navrhuje 
osadiť pri ZŠ Škultétyho dopravnú značku „Pozor škola“. Zároveň treba požiadať 
o meranie rýchlosti PZ. Ďalej navrhuje dať do zoznamu opráv prístupovú cestu od 
križovatky Petzvalova smerom dolu k Petzvalova 58-60. 

3. Poslankyňa Buršáková vyjadrila poďakovanie vedúcemu strediska mestských 
služieb p. Muzikovi, za jeho profesionálny prístup k riešeniu požiadaviek výboru. 
Ďalej požiadala o vyčistenie ulice Bizetova, opravu plota na DI na Novomeského  
a výmenu kanalizačnej vpuste na Hviezdoslavovej ulici pri chodníku nad 
prevádzkou Čajka. 

4. Poslanec Bakay požiadal o výmenu dopadovej plochy na DI Čajkovského 1 a žiada 
riešiť podchod na Hviezdoslavovej ulici s možnosťou uzatvorenia podchodu bez 
narušenia statiky. Ďalej požiadal o riešenie dopravnej situácie na Pražskej ulici, kde 
bolo zriadené testovacie miesto a teraz majú chodci problém, musia chodiť po 
komunikácii a sú ohrození. Poslankyňa Rácová skonštatovala, že testovacie miesto 
bolo tam zriadené nešťastne a treba to riešiť. Člen výboru p. Šutka navrhuje osadiť 
spomaľovač pre vjazdom do Hagard-halu  a tiež medzi ulicu Nitrianska 
a Piešťanská. 

5. Člen výboru p. Vereš žiada odstrániť asfaltové pupáky na ulici Pezinská, Žilinská, 
Piešťanská a riešiť súvislú opravu Nitrianskej ulice. 

6. Členka výboru žiadala informáciu o priechodoch na Pražskej ulici, odpovedal jej 
poslanec Obertáš. 

7. Členka výboru pani Vašinová požiadala o zriadenie priechodu od autobazáru 
smerom k židovskému cintorín a upozornila na nebezpečné schody pri autobusovej 
zastávke na Hviezdoslavovej ulici, ktoré treba odstrániť, lebo sú tam vybudované 
nové bezbariérové schody. 

8. Členka výboru pani Dubaiová navrhuje uskutočniť akciu pre deti v parku pod 
Borinou na Deň detí, v prípade naďalej sa zlepšujúcej pandemickej situácie. 
Členovia výboru súhlasia, ak bude priaznivá situácia. 

 
 
Na záver podpredseda výboru  poďakoval členom výboru za aktívnu časť a rokovanie ukončil. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 10.05.2021 o 16.00 hod. V prípade 
sprísnených hygienických opatrení bude rokovanie cez ZOOM. 
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K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
12.04.2021  
požiadavky na odborné útvary: 
 
Mestská polícia: 

1. VMČ žiada kontrolu rýchlosti na MK Škultétyho pri Základnej škole. 
 
Odbor majetku: 

1. VMČ žiada zvolať obhliadku za účasti členov výboru (kontakt p.Rácová a p. Hollý) za 
účelom riešenia požiadaviek obyvateľov RD na Hviezdoslavovej ulici, ktorí nemajú 
prístupovú cestu k svojim domom, ktoré sa nachádzajú po pravej strane 
Hviezdoslavovej ulice za odbočkou Šúdolská ulica smerom od Nitry na Jarok. Na 
obhliadku žiadame prizvať aj zástupcu OVaR, ÚHA a členov výboru. 

 
Stredisko mestských služieb: 

1. VMČ žiada vymeniť kanalizačnú mrežu na komunikácii Žilinská (kontakt p.Dubaiová). 
2. VMČ žiada vymeniť dopadovú plochu na DI Čajkovského 1. 
3. VMČ žiada doplniť piesok na indiánskom ihrisku po jeho dezinfekcii. 
4. VMČ žiada skontrolovať prepad kanalizačnej vpusti na Hviezdoslavovej ulici nad 

prevádzkou Čajka vedľa chodníka, ďalej žiadame vyčistiť Bizetovu ulicu po výmene 
teplovodov NTS, opraviť oplotenie malého DI na Novomeského 35-37(kontakt p. 
Buršáková) 

5. VMČ žiada riešiť prepad chodníka na Partizánskej 57 (kontakt p. Vereš) 
6. VMČ žiada opraviť príjazdovú cestu od križovatky Petzvalova smerom k Petzvalova 

58-60 (kontakt p. Obertáš) 
7. VMČ žiada odstrániť asfaltové pupáky na chodníkoch Pezinská, Žilinská a Piešťanská 

(kontakt p. Vereš) 
8. VMČ žiada posúdiť odstránenie nebezpečných schodov pri ľavej strane autobusovej 

zastávky na Hviezdoslavovej ulici, vzhľadom na to, že sú tam vybudované bezbariérové 
nové schody. (kontakt p. Vašinová) 

 
Útvar hlavného architekta: 

1. VMČ žiada spracovať návrh riešenia podchodu prekrytia (uzatvorenia) podchodov na 
Hviezdoslavovej ulici vrátane zhotovenia statického posudku (zhotoviť v roku 2021)  s 
posúdením vplyvu na cestnú komunikáciu. 

2. VMČ žiada informáciu, či je plánovaná výstavba na súkromnom pozemku p.č. 7261/2. 
 
Odbor dopravy: 

1. VMČ žiada osadiť značku Pozor škola pred ZŠ Škultétyho (kontakt p. Ajdariová). 
2. VMC žiada zriadiť priechod pre chodcov od autobazáru k židovskému cintorínu, ľudia 

tam prechádzajú cez cestu a je to nebezpečné. 
3. VMČ žiada posúdiť bezpečnosť chodcov na chodníku pred Hagard-hal na Pražskej 

ulici, kde je v súčasnej dobe zriadené testovacie miesto. VMČ navrhuje osadiť 
spomaľovač na Pražskej pri vjazde do Hagard-halu a medzi Nitrianskou a Piešťanskou 
ulicou. 
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Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 
1. VMČ žiada čo najskôr ukončiť stavebné úpravy po prácach na elektrickej prípojke 

v parku pod Borinou vzhľadom na bezpečnosť detí, ktoré sa tam hrajú. V parku sú  kusy 
betónu a kamene, hrozí úraz. 

 
Odbor životného prostredia: 

1. VMČ žiada odborne posúdiť žiadosť občanov BD Alexyho 22-24 o výrub stromu breza 
(betula), ktorá sa nachádza medzi vchodmi č. 22-24. 

2. Vyzvať majiteľa pozemku č. 7261/2 na vyčistenie a udržiavanie pozemku. 
 
 
Prednosta MsÚ: 

1. VMČ vyjadruje pochvalu vedúcemu strediska mestských služieb p. Muzikovi za jeho 
profesionálny prístup k riešeniu požiadaviek výboru. 

 
 
 
 
 
 
 
V Nitre dňa 12.04.2021 
                                                                                             František Hollý 
                                                                                             podpredseda VMČ č. 4  
 
 
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 


