
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

Z á p i s n i c a    č.  8/2019 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 10.06.2019 v Dome 

Matice slovenskej v Nitre 

 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:        3  

Neospravedlnení: 0 

Verejnosť:  podľa prezenčnej listiny   

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie otázok a žiadostí verejnosti 

3. Informácie z porady predsedov VMČ 

4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

5. Príprava Klokočinského jarmoku a iné akcie VMČ 

6. Rôzne 

7. Požiadavky a pripomienky VMČ    

 

 

K bodu č. 1: 

Otvorenie 

Predsedníčka VMČ 4 Klokočina v Nitre, Mgr. Petra Ajdariová, privítala prítomných členov 

a občanov na júnovom zasadnutí. 

 

 

K bodu č.2: 

Prerokovanie otázok a žiadostí verejnosti 

Úvodom dala slovo zúčastneným občanom, ktorí prišli so svojimi podnetmi. 

A/ Pán Palamarčuk podal urgenciu na zhotovenie chodníka cca 9 m dlhého na Golianovej 50-

54 smerom od vchodu ku trafostanici. Žiadosť odovzdal aj písomne. Predsedníčka navrhla 

postup riešenia, o ktorom bude výbor informovať písomne. 

B/ Pán Csanda predstavil stavebný zámer na výstavbu rodinného domu na ul. 

Nitrianska/Pezinská s trojpodlažným využitím.  

Členovia výboru mali otázky: ohľadne umiestnenia smetných nádob, či budú pridávané 

v budúcnosti podlažia, orientácia budovy v súvislosti so susedskými vzťahmi. Všetky boli 

zodpovedané k spokojnosti členov VMČ. 



Dovičovič - navrhuje odsúhlasiť rozsah výstavby v dnešnej podobe aj keď územný plán 

umožňuje výstavbu do 5.N.P. 

Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0 

C/ Pán Hašuk prišiel prezentovať výstavbu ekologickej čistiarne na Hviezdoslavovej triede 

v lokalite predajne bývalej Jednoty. Vysvetlil zámer a zodpovedal na niekoľko otázok členov 

VMČ. 

Vereš žiada ochrannú výsadbu stromov 

Ostatní členovia sa obávajú zaťaženia okolia smradom. 

VMČ žiada spracovanie štúdie/posudku vplyvu na ekologické prostredie a taktiež vyjadrenie 

dopravného referátu UHA o posúdení zaťaženia výjazdu z pozemku na Baničovu ul. 

Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0 

D/ Pán Juhás, obyvateľ Bethovenovej 3-9 kriticky informoval o realizácii kanalizácie pred ich 

BD. Nebol vybavený výrub stromov, spätné úpravy nevykonané, podľa fi. Megaspol nebolo 

v PD uvažované odstránenie kanalizačných šácht. 

Ajdariová požiadala p. Juhása o písomné zhrnutie požiadaviek, doplnené fotodokumentáciou 

a touto žiadosťou sa bude VMČ zaoberať na najbližšom zasadnutí. 

E/ Niekoľko obyvateľov Šúdolskej ulice vyjadrilo svoje názory na stavebnú činnosť na tejto 

ulici. Pán Kóňa zhrnul predošlé prísluby a stav ich plnenia. Požadoval do výmer zahrnúť aj 

Jarabinovu a Griesbachovu ul. Dohodlo sa vykonať tvaromiestnu obhliadku a sporným 

postupom sa zdal úmysel Mesta zhotoviť geometrické zameranie. Je však nutné na to, aby sa 

zistili majetkové pomery, ktoré bude treba vysporiadať. Odbor majetku zabezpečuje cenové 

ponuky na zhotovenie zamerania. Pán Obertáš informoval o vykonaní statických skúšok, na 

výsledok ktorých treba ešte počkať. 

Zo stretnutia susedov v Šúdolskej vieche, kde sa z poslancov zúčastnili p. Rácová a Moravčík, 

boli urobené nasledovné uzávery. Väčšie % pozemkov patrí mestu; zistiť, či sa robí sľúbená 

štúdia realizovateľnosti, kto sa v tejto úlohe angažuje, kde je čiastka 60.000,- a kedy bude 

hotová kanalizácia. 

Predsedníčka: opätovne vyjadrila ochotu spolupracovať a podotkla, že VMČ nebol 

informovaný o stretnutí vo vieche 

Obertáš: oznámil, že koniec júna je termín na ukončenie obstarania zhotoviteľa 

geometrického zamerania a zároveň sa spýtal, či sa už uskutočnilo stretnutie primátora so 

zástupcom obyvateľov Šúdolskej ul. 

Bányi: kritizoval pomalý postup mesta a navrhoval zjednodušovať a zrýchľovať procesy. 

Kóňa: citoval zákon o samospráve, kde sa píše o povinnosti starať sa o verejné komunikácie. 

Hollý: žiadal informáciu o stave vybavenosti na odbore majetku. 

Rácová: 27.6. sa budú na zasadnutí mestského zastupiteľstva schvaľovať investičné akcie. 

Ajdariová: potreba odsúhlasenia podoby kapitoly investičných akcií, ktoré nie sú financované 

z balíka VMČ. 

Bányi: pohrozil, ak do 31.8. nebude ukončená kanalizácia, podá trestné oznámenie za verejné 

ohrozovanie zdravia na Šúdolskej ulici 

Dušička: prehlásil, že cez internetové kanály Mesto dostáva návody ako robiť a nie je to 

akceptované. 

Rácová: spýtala sa, či VMČ nemôže podporiť návrh p. Bányiho o trestnom oznámení a žiada 

o tom prijať uznesenie. 



Hollý: kde sú CD na MsÚ a kedy budú známe termíny ukončenia jednotlivých kapitol 

procesu 

Dovičovič: spochybnil, o aké verejné ohrozenie sa jedná? 

Bányi: objasnil situáciu a obvinil orgány z nečinnosti 

Obertáš: ak hlasovať, tak o urobení GP, Šúdolská je priorita 

Ajdariová: skonštatovala, že situácia okolo realizovania komunikácie je komplikovaná 

a odsúhlasila p. Obertáša ako styčnú osobu vo veci riešenia. 

Bányi: žiada riešiť aj Jarabinovu a Griesbachovu ul. 

Matejová: vzniesla otázku, či nevysporiadané pozemky bude riešiť mesto alebo to budú robiť 

jednotliví dotknutí majitelia RD – má informáciu, že ROEB sa ešte dá realizovať 

Tomková: info z katastra - mesto môže vysporiadať pozemky priamo 

Baldovský: poďakoval sa za angažovanosť a spýtal sa o možnosti pripojenia ul. A. Točíka 

Hollý: problém s pozemkom p.Andrašíka je vyriešený  

 

 

K bodu č. 3: 

Z porady predsedov 

Predsedníčka informovala o obsahu porady, ktorej obsahom bolo doriešenie zostáv 

investičných akcií a ich finančného krytia. Ďalším bodom bolo zosúladenie opráv 

teplovodného potrubia na Škultétyho ulici so súvislou opravou komunikácie. 

 
 

K bodu č. 4: 

Došlá pošta 

- Na zvýšenie bezpečnosti  pre chodcov na problémových úsekoch podľa výpočtu fi. 

Lemus je potrebná suma cca. 21.000. Treba vybrať dva typové – úloha na riaditeľov ZŠ 

s podmienkou, že v obytnej zóne sa nerobia. K problému sa VMČ vráti najbližšie; 

- ZSVS opravila kanalizačný poklop na Hviezdoslavovej tr., prepadávajúci sa kanál na 

Novomeského 59 nie je v majetku spoločnosti, opravu musí zabezpečiť vlastník prípojky 

– VMČ berie na vedomie; 

- Odbor majetku zasiela informáciu o prešetrení námietky p. Bádovského – VMČ berie na 

vedomie; 

- Odbor majetku zasiela informáciu o postupe prípravy budovania plavárne pod Borinou – 

VMČ berie na vedomie; 

- Odbor KČaŽP zasiela odpoveď na pripomienky č. ref.org.-61/19-prip. – VMČ berie na 

vedomie; 

- Odbor KČaŽP zasiela odpoveď na pripomienky č. ref.org.-48/19-prip. – VMČ berie na 

vedomie; 

- Odbor IVaR zasiela odpoveď na žiadosť o vyčistenie cyklotrasy Borina – Klokočina - 

VMČ berie na vedomie  a opätovne žiada o dôsledné vyčistenie staveniska; 

- Odbor KČaŽP zasiela zoznam rozkopávok – VMČ berie na vedomie; 

- Odbor KČaŽP/SMS zasiela odpoveď na pripomienky č. ref.org.-/19-prip. – VMČ berie 

na vedomie; 



- Odbor KČaŽP/SMS zasiela informáciu o odstránení drevenej pergoly - VMČ berie na 

vedomie; 

- Žiadosť p. Čeligu na dokončenie chodníka za BD Nedbalova 11 – VMČ neodporúča 

realizáciu z dôvodu, že sa zníži počet parkovacích miest 

- Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0; 

- Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie na rok 2019 -

VMČ berie na vedomie; 

- Odbor IVaR zasiela odpoveď na žiadosť o vyčíslenie nákladov na spracovanie PD 

rekonštrukcia ul. Šúdolská - VMČ berie na vedomie; 

- Odbor IVaR zasiela odpoveď na žiadosť o vyspádovanie komunikácie na 

Benkovej/Borodáčovej – VMČ požaduje informáciu, z akých zdrojov budú kryté 

náklady, 

- Odbor IVaR zasiela odpoveď na žiadosť o vyčíslenie nákladov na rozšírenie komunikácie 

na dvojprúdovú od Novomeského 2 po Baničovú – VMČ berie na vedomie a žiada 

preveriť realizovateľnosť akcie; 

- Odbor KČaŽP zasiela odpoveď na pripomienky č. ref.org.-48/19-prip. – VMČ berie na 

vedomie; 

- Odbor KČaŽP zasiela na vedomie informáciu o odstúpení požiadavky na ZSVS (poklop 

na Novomeského 59) - VMČ berie na vedomie; 

- Rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej komunikácii pre Metrostav a.s. - VMČ berie 

na vedomie; 

- Odbor KČaŽP zasiela na vedomie informáciu o odstúpení pripomienky ZSVS 

(prepadnutý poklop medzi Lidlom a Kauflandom) - VMČ berie na vedomie; 

- Odbor KČaŽP zasiela na vedomie informáciu o odstúpení pripomienky NKS, s.r.o. 

(prepadnutá dlažba na stojisku Jurkovičova 14) - VMČ berie na vedomie; 

- Odbor IVaR zasiela odpoveď na žiadosť o opravu chodníka na Dolnočermánskej ul. - 

VMČ berie na vedomie; 

- Odbor majetku zasiela žiadosť o vyjadrenie k odňatiu parcely zo správy ZŠ Na Hôrke – 

VMČ odstupuje túto žiadosť na VMČ č.5; 

- Žiadosť o vyjadrenie VMČ k vyhradeniu parkovacieho miesta pre FO s ŤZP – p.Jonáš – 

VMČ berie ne vedomie; 

- Odbor služieb úradu zasiela odpoveď na žiadosť o určenie spôsobov pozývania seniorov 

– VMČ konštatuje, že existuje problém s kontrolou ročníka vo vzťahu s agendou GDPR, 

žiada o preverenie a vrátenie odpovede; 

- Odbor IVaR zasiela na vedomie odpoveď p. Kurucovej vo veci opravy chodníka a ihriska 

pri BD Čajkovského 38 – VMČ súhlasí so zaradením len opravy chodníka do návrhu 

rozpočtu mesta, ihrisko neodporúča 

      Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0; 

- Odbor KČaŽP- p. Ambróziová odstupuje na VMČ žiadosť o vybudovanie chodníka na 

Bazovského ul. – VMČ požiada SMS o nacenenie a následne sa vyjadrí 

       Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0; 

- Odbor KČaŽP- p. Ambróziová odstupuje na VMČ žiadosť o opravu schodov a lavičky 

Škultétyho 54 – VMČ doporučuje opraviť lavičku z fondu opráv, opravu schodov žiada 

o upresnenie nákladov OVaR; 



- Odbor majetku predkladá návrh Dodatku č.6 k VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk 

– VMČ berie na vedomie; 

- Odbor KČaŽP zasiela odpoveď na pripomienku vo veci zlepšenia dopravnej situácie na 

Novomeského ul. – VMČ berie na vedomie; 

- Odbor KČaŽP zasiela informáciu o vyriešení zatekania do BD Mikovíniho 2 – VMČ 

berie na vedomie; 

- Kancelária prednostu zasiela odpoveď na pripomienky č. ref.org.-47/19-prip. – VMČ 

berie na vedomie; 

- P. Dubaiová zasiela informáciu vo veci opravy informačnej tabule – VMČ berie na 

vedomie; 

- Ajdariová : Problematika oplotenia na Nedbalovej ulici – návrh verejného stretnutia s 

občanmi. Členovia VMČ Klokočina navrhli, aby občania využili možnosť verejných 

stretnutí VMČ, či prípadného verejného stretnutia občanov s primátorom, ktoré je 

naplánované na jeseň 2019. 

      Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0; 

 

 

K bodu č. 5: 

Príprava Klokočinského jarmoku 

Klokočinský jarmok – príprava 

V termíne 29.8. – 1.9.2019 

Preverenie účasti členov výboru a pripomienka vybavenia si zdravotných preukazov. 

Občerstvenie bude zabezpečené formou sponzorských darov.  

 

 

K bodu č. 6: 

Rôzne 

- Ajdariová : Návrh termínov zasadnutí VMČ č. 4 Klokočina pre druhý polrok 2019 – 

19.8., 9.9., 7.10., 11.11., 9.12. 

       Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0; 

- Ajdariová: poďakovanie za organizáciu MDD, odozvy sú dobré 

      Vereš – po akcii treba zorganizovať záver všetkými členmi VMČ 

      Sponzorovi a záchranárom treba zaslať poďakovanie formou ďakovného listu. 

- Vybudovanie detského ihriska medzi budovou Matice slovenskej a multifunkčným 

ihriskom: Ajdariová zabezpečí tvaromiestnu obhliadku 

- Dovičovič podal informáciu zo zasadnutia Komisie výstavby: 

Obytný súbor  Hviezdoslavova / Braneckého  výrazne  komplikuje  dopravnú  situáciu  

      v lokalite 

 

 

K bodu č.7: 

Požiadavky a pripomienky VMČ 

- Jedlíkova 12 – prepadnutý kanál (SMS) 

- Jedlíkova 9 – z vpuste vyrastá náletová burina (SMS) 

- VMČ žiada SMS o vyriešenie chodníka na Pražskej ulici a OKČaŽP o vyvolanie 

stretnutia s KDI 



- Obertáš – požaduje na jesenné upratovanie pristaviť kontajnery na Novomeského 12    

(OKČaŽP) 

- informuje o vytápaní na Jurkovičovej 1: VMČ žiada SMS o obhliadku za       

prítomnosti p. Obertáša  

- Vereš – žiada ľavostranne zostrihať stromy na výšku 1,5m na Partizánskej ul. (SMS) 

 

V Nitre dňa 17. 06. 2019 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Ajdariová, v.r. 

  predsedníčka VMČ č. 4 

 

  

 

Zapísal: 

Vladimír Oslej,v.r. 

sekretár VMČ č.4 


