
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 10.05.2021 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  podľa prezenčnej 
listiny. 
Prítomní na rokovaní: p. Ajdariová, p. Obertáš, p. Hollý, p. Buršáková, p. Vereš, p. Šutka, 
p. Svitač, p. Dubaiová, p. Tekeliová, p. Vašinová 
Neprítomní – ospravedlnení: p. Bakay, p. Rácová, p. Dovičovič 
Neprítomní – neospravedlnení: p. Jursa, 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 p. Tóthovej o stanovisko k náhrade zrušených parkovacích miest pri výstavbe 
objektu „BD s doplnkovou vybavenosťou – garáže“  Jurkovičova ul. Nitra. 
Poslanec Hollý vysvetlil členom výboru, že pri výstavbe BD sa znížil rozhľadový uhol a tak 
investor prisľúbil, že vybuduje nové parkovacie miesta na ulici Alexyho. Poslankyňa Ajdariová 
tlmočila názor odboru dopravy, ktorý nemá námietky. 
Stanovisko VMČ: VMČ súhlasí. Hlasovanie za : jednohlasne 
 
2.1.2 Sťažnosť p. Brathovej na aktivity a prevádzku firmy MEGO Štrkopiesky na Pražskej 
ul.č.2. 
Stanovisko VMČ: VMČ osloví ZŠ Benkova, či má tiež negatívne skúsenosti s uvedenou 
firmou, či nemá hracie prvky a vonkajšie priestory znečistené. VMČ požiada odbor životného 
prostredia aby vykonal kontrolu, či firma dodržiava opatrenia na zníženie prašnosti, ktoré 
deklarovala, resp. aby zodpovední pracovníci navrhli ďalšie opatrenia pre zlepšenie situácie. 
 
2.1.3 Žiadosť o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na Petzwalovej ulici č. 
20.  
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie. 
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2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta   
 
Odbor životného prostredia: 

2.2.1  Žiadosť o stanovisko k návrhu rozmiestnenia VOK pre jarné upratovania rok 2021 
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie a nemá námietky. 
 
 
Odbor majetku: 

2.2.2  Žiadosť o stanovisko k návrhu na zámenu pozemkov v k.ú. Nitra na Šúdolskej ulici, kde 
v jestvujúcom murovanom oplotení areálu rodinného domu sú zahrnuté aj pozemky vo 
vlastníctve mesta Nitry. Odpoveď z odboru dopravy, či je možné vybudovať miestnu 
komunikáciu Griesbachova ulica nebola doručená. 
Stanovisko VMČ: VMČ na základe vykonanej  tvaromiestnej obhliadky súhlasí so zámenou. 
 
 
Odbor projektového a strategického riadenia: 

2.2.3  Žiadosť o spoluprácu pri odstraňovaní bariér mimo vytýčených bezbariérových trás. 
Akčný plán prístupnosti mesta Nitra na roky 2020-2028 bol schválený uznesením MZ 
10.9.2020. Do 30.6.2021 VMČ má nahlásiť miesta, ktoré potrebujú bezbariérové úpravy. 
Stanovisko VMČ: VMČ požiada stredisko mestských služieb ako správcu miestnych 
komunikácií, aby priamo odboru PaSR nahlásil miesta, kde treba urobiť bezbariérový prístup. 
 
 
K bodu 3) Listy a odpovede 

 Odpoveď MsP na požiadavku výboru kontrolovať rýchlosť pred ZŠ Škultétyho. 
 Oznámenie o posune kontajnerov na stojisku Mikovíniho 4. 
 Odpoveď odboru životného prostredia na osadenie novej dopadovej plochy na DI pod 

Borinou. 
 Informácia odboru životného prostredia o prácach na metodiky koncepcie obnovy 

a budovania detských ihrísk na území mesta Nitry. 
 Informácia ÚHA o plánovanej výstavbe na p.č. 7261/2 – rezidencia CAMELOT. 

 
 
 

K bodu 4) Rôzne 
  Predsedníčka výboru predniesla požiadavku poslanca Dovičoviča, ktorý tlmočil 

sťažnosť občanov na kosbu na Klokočine č.III. K sťažnosti sa pridala aj členka výboru 
p. Dubaiová. VMČ odstúpi sťažnosť na odbor životného prostredia, aby preveril kvalitu 
kosby. 

 Členka výboru p. Vašinová chcela informáciu o čistení komunikácie Benkova – 
odpovedal poslanec Obertáš, že práce ešte nezačali. Ďalej sa informovala, kedy bude 
vyrúbaný strom na Benkovej 10-12, ktorý je označený červenou farbou. 

 Člen výboru p. Šutka požiadal o opravu prepadu kanálu medzi BD Baničova 3 
a Novomeského, ktorý je podmytý a je tam diera. VMČ odstúpi požiadavku na stredisko 
mestských služieb. Ďalej tlmočil požiadavku občanov Škultétyho 5 o osadenie ešte 
jednej lavičky pred BD. VMČ odporúča písomné stanovisko o súhlase s osadením 
doručiť na stredisko mestských služieb – p. Šutka zabezpečí. 

 Poslanec Hollý navrhuje požiadať odbor inv.výstavby a rozvoja aby urgentne ukončil 
stavebné úpravy v parku pod Borinou. Stále sú tam kamene, na ktorý sa môžu deti 
zraniť. Ďalej vyslovil požiadavku na doplnenie verejného osvetlenia pred Polikliniku 
Klokočina, kde sa v tmavých kútoch schádzajú neprispôsobilé osoby. 

 Člen výboru p. Vereš upozornil na dieru v križovatke Partizánska – Popradská. VMČ 
odstúpi na riešenie stredisku mestských služieb. Ďalej požiadal o šikmý nábeh na 
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schody, ktoré sú na chodníku od zastávky Hviezdoslavova smerom na Baničovu pre 
kočíky a vozíčkarov. 
 

 Predsedníčka VMČ predložila návrh programu na plánovanú akciu pre 
deti, ktorú výbor naplánoval na deň 5.6.2021 ku Dňu detí. Aby sme dodržali hygienické 
opatrenia, musia byť rodiny vo svojich bublinách. Program bude divadelné 
predstavenie, po ktorom za zodpovedanú otázku, ktorá sa bude týkať pozorného 
sledovania divadla, budú deti odmenené. Balíčky v hodnote 3 Eur a plagát do 
informačných tabúľ zabezpečí sekretárka výboru. V plagátoch musí byť informácia, aby 
si priniesli svoje deky a podsedáky na sedenie. 
 

 Členka výboru p. Dubaiová po dohode s Ing. Maruniakom (odbor 
dopravy) požiadala o opätovné riešenie posúdenia na osadenie vodorovného 
dopravného značenia na KDI Nitra, a to konkrétne značky "miesto na prechod" z v 
zmysle vyhlášky c. 30/2020 o dopravnom značení, na nasledovných miestach: 
križovatka Pezinská/ Žilinská, križovatka Pezinská/Nitrianska, križovatka 
Pezinská/Alexyho - táto je v obytnej zóne. 

 
Na záver predsedníčka výboru poďakovala členom výboru za aktívnu časť a rokovanie 
ukončila. 
 
Najbližšie zasadnutie výboru je plánované  na 07.06.2021 o 16.00 hod.  
 
 
K bodu 5) 
Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 
10.05.2021  
požiadavky na odborné útvary: 
 
 
stredisko mestských služieb: 

1) VMČ žiada stredisko mestských služieb ako správcu komunikácií, aby nahlásil do 30.6.2021 
na odbor projektového a strategického riadenia miesta, kde je potrebné urobiť bezbariérový 
prístup na komunikáciách. 
2) zároveň VMČ žiada na schodoch na chodníku od autobusovej zastávky MHD 
Hviezdoslavova smerom na Baničovu (sú tam 3 schody) urobiť  šikmý nábeh pre kočíky 
a vozíčkárov. (kontakt p. Vereš) 
3) VMČ žiada riešiť osvetlenie pred Poliklinikou Klokočina, kde v tmavých kútoch sa 
sústreďujú bezdomovci a iné neprispôsobivé osoby (kontakt poslanec Hollý) 
4) VMČ nahlasuje prepad kanalizácie medzi ul. Baničova 3 a Novomeského, vzniká diera na 
ceste podplavuje sa podložie cesty. (kontakt p. Šutka) 
5) VMČ nahlasuje požiadavku občanov na Škultétyho 5, aby bola osadená ešte jedna lavička 
pred vchodom. Člen výboru pán Šutka dodá písomný súhlas občanov s osadením lavičky. 
6) VMČ žiada opraviť jamu v strede križovatky Partizánska – Popradská (kontakt p. Vereš)  
 
 
Mestská polícia: 

1) VMČ žiada zintenzívniť hliadky pred základnými školami.  
2) VMČ žiada informáciu do 7.6.2021 koľko sťažností bolo riešené MsP na prevádzku zeleniny 
a ovocia na Škultétyho, kde sa predáva alkohol. 
 
Odbor životného prostredia: 

1) Občania na Klokočine III. vyjadrujú nespokojnosť s vykonanou kosbou. Žiadame preveriť 
kvalitu práce (tráva nerovnomerne pokosená) – poslanec Dovičovič 
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2) Na základe sťažnosti občanov na znečisťovanie ovzdušia firmou MEGO – Štrkopiesky na 
Pražskej ulici, Vás žiadame vykonať kontrolu, či firma dodržuje opatrenia na zníženie 
prašnosti, ktoré deklarovala, a navrhnúť ďalšie opatrenia, ktoré by mali zlepšiť danú situáciu. 
 
 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 

1) VMČ žiada urgentne ukončiť stavebné úpravy v parku pod Borinou, vzhľadom na 
pripravovanú akciu pre deti na deň 5.6.2021. Odstrániť kamene, ktoré ohrozujú život detí ktoré 
sa na ihrisku hrajú. 
 
 
Odbor dopravy: 
1) Žiadame Ing. Maruniaka (odbor dopravy) o opätovné riešenie posúdenia na osadenie 
vodorovného dopravného značenia na KDI Nitra, a to konkrétne značky "miesto na prechod" z 
v zmysle vyhlášky c. 30/2020 o dopravnom značení, na nasledovných miestach: 
križovatka Pezinská/ Žilinská 
križovatka Pezinská/Nitrianska 
križovatka Pezinská/Alexyho - táto je v obytnej zóne. 
 
 
 
 
 
 
V Nitre dňa 10.05.2021 
                                                                                             Mgr. Petra Ajdariová 
                                                                                             predsedníčka VMČ č. 4  
 
 
 
 
Zapísala: 
Viera Gajdošová 
sekretárka VMČ č. 4 


