
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina 

 

 

Z á p i s n i c a    č.  9/2019 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 19.08.2019 v Dome 

Matice slovenskej v Nitre 

 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:        2  

Neospravedlnení: 1 

Verejnosť:  podľa prezenčnej listiny   

 

 

Program: 
1.  Otvorenie 

2. Prerokovanie otázok a žiadostí verejnosti 

3. Príprava Klokočinského jarmoku 

4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej 

5. Rôzne 

 

K bodu č. 1: 

Otvorenie 

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

a občanov na augustovom zasadnutí. 

 

 

K bodu č.2: 

Prerokovanie otázok a žiadostí verejnosti 

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

A/ Pán Depeš sa dožadoval vysvetlenia, prečo nemôže parkovať so svojim dodávkovým autom 

na verejnej komunikácii pred svojim domom. Viacerí členovia VMČ mu vysvetlili postup 

Mestskej polície z pohľadu plnenia príslušného VZN, pričom záver bol taký, že podnet bude 

postúpený na individuálne riešenie. 

B/ Pán Kóňa opätovne vyjadril nespokojnosť s postupom Mesta Nitra pri realizácii investičnej 

akcie kanalizácia Šúdolská ulica. P.Obertáš zhrnul doterajšiu činnosť do ucelenej informácie. 

Prizvaný projektant Ing. Malík zo ZsVS potvrdil fakt o rozdielnosti výsledkov skúšok kvality 

a do nastávajúceho piatku  vydá svoje stanovisko.  

Obertáš: zhotovené geodetické zameranie určilo 322 vlastníkov, ktorých bude treba 

zazmluvniť, určite mesto nebude pozemky odkupovať, kanalizácia samotná môže byť 

odovzdaná do užívania. 



Reid: požaduje od členov VMČ termíny na jednotlivé kroky v procese, pričom pripomína 

prísľub p.Pilaja ukončiť realizáciu do konca augusta. Obertáš zabezpečí požiadavku dosypania 

u p.Pilaja. 

Ružička: neplnia sa sľuby rôznych zainteresovanách, na čo reagovala Ajdariová s tým, že VMČ 

nezodpovedá za cudzie prísľuby. Zorganizuje ale stretnutie v najbližší pondelok za účasti 

verejnosti a zástupcov dodávateľa, investora, projektanta a MsÚ. 

Kóňa: sa pýta, prečo sa kanalizácia ešte nesfunkčnila.  

Ružička: požaduje pracovať súčasne na majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov a príprave 

PD komunikácie. Obertáš vysvetlil, že musí byť zachovaná postupnosť krokov – najskôr 

zmluvy, až potom sa objedná vypracovanie PD. 

Reid: vzniesla novú požiadavku aj na verejné osvetlenie.   

Obertáš: vyriešiť všetko komplexne bude vyžadovať finančné krytie, ktorým VMČ 

nedisponuje. 

Buršáková: zhrnula, čo bolo vo veci vykonané a čo môžeme reálne do budúcna riešiť. 

C/ Pán Juhás požadoval informáciu, v akom štádiu je vybavenie sťažnosti vo veci náhradnej 

výsadby v lokalite Bethovenova 3-9. Oslej ako pracovník OVaR: ÚHA očakáva list od 

dodávateľa stavebných prác fi. Megaspol s návrhom urovnania nedostatkov stavebnej činnosti 

na dotknutej investičnej akcii. 

 

 

K bodu č. 3: 

Príprava Klokočinského jarmoku 

 

Predsedníčka informovala o činnosti výberovej skupiny, ktorá vyberala predajné stánky. 

Snahou bolo eliminovať predajcov s nežiaducim tovarom. P.Holý ako predseda dodal, že 

zaplatené bolo v dvoch kolách, pričom nebudú pripustení predajcovia bez zapleteného 

poplatku. VMČ žiada MsP o vyslanie dvoch hliadok na zabezpečenie prideľovania predajných 

miest. 

Program je už stanovený. Suroviny sú u Holého, chlieb bezprostredne pred akciou od 

Nitrazdroja – Šutka preverí možnosť dodania alternatívnym pekárom. Príslušenstvo k jedlu je 

pripravené, kontrola platnosti zdravotných preukazov, preverenie účasti prítomných na akcii. 

Rozdelenie prípravnej činnosti medzi členmi VMČ (krájanie, čistenie a skladovanie potravín, 

namočenie fazule). Stretnutie vo štvrtok u p.Holého o 13,00 hod., ostatní o 13,30 hod. priamo 

na mieste jarmoku. Hodnotiaca komisia na súťaž tekvice. 

 

 

K bodu č. 4: 

Došlá pošta 

- Fi. Panoráma Nitra žiada súhlas na prenájom pozemku → VMČ nesúhlasí s prenájmom; 

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

- P.Kvasňovská žiada o rekonštrukciu chodníka k BD Novomeského 71-75 a rekonštrukciu 

kanalizačnej šachty a prístupovú komunikáciu → VMČ žiada SMS o tvaromiestnu 

obhliadku a výsledok zaslať VMČ na vyjadrenie;  

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

- Požiadavka na odstránenie prevaleného pozemku na Novomeského 59 → VMČ žiada SMS 

o tvaromiestnu obhliadku a výsledok zaslať VMČ na vyjadrenie;  



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

- Žiadosť o výmenu autobusovej zastávky → VMČ odstupuje túto žiadosť na VMČ č. 3; 

- Informácia k rekonštrukcii teplovodných kanálov → VMČ berie na vedomie; 

- Žiadosť p. Depeša prejednaná osobne v bode 2.; 

- Stanovisko ZsVS k oprave prepadnutej prípojky k BD Novomeského 59 → VMČ vracia 

vec na doriešenie na OKČaŽP/SMS; 

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

- Stanovisko ZsVS k oprave prepadnutého kanála medzi Lidlom a Kauflandom → VMČ 

žiada OKČaŽP urgovať ZsVS na dosypanie zeminy a odkontrolovanie práce; 

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

- Žiadosť o vyjadrenie ku kandidátovi na prísediaceho Okresného súdu (JUDr.Štefanko) → 

VMČ súhlasí; 

Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa – 1; 

- Odpovede na pripomienky zn. ref.org.-92/2019-prip. → VMČ berie na vedomie; 

- Žiadosť o úpravu parkoviska a opravu schodov a zábradlia pred BD Jurkovičova 21: 

Obertáš podal informáciu o hľadaní riešenia s p. Kováčikom zo SMS  → VMČ berie na 

vedomie; 

- Žiadosť o vyjadrenie k prenájmu pozemku na Jurkovičovej ul.(p.Kompanová-Safko) → 

VMČ súhlasí za podmienky, že bude dodržaný účel podnikania; 

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

- Žiadosť o nahlásenie počtu vývesných tabúl → VMČ žiada štyri nové tabule a na tabuli pri 

pošte Jurkovičova vymeniť starý polystyrén; 

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

- Žiadosť o vyjadrenie k prenájmu pozemku č.7337/1 a 7337/3 za účelom užívania 

parkovacieho miesta p. Pavlom → VMČ nesúhlasí a žiada odstrániť; 

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

- Žiadosť o vyjadrenie ku kandidátovi na prísediaceho Okresného súdu (p.Pašáková) → 

VMČ súhlasí; 

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

- Odpoveď na žiadosť o nacenenie jednotlivých etáp SO MK Škultétyho : p.Hlavinová 

konštatuje zhoršenie parkovania → VMČ urgentne žiada o prehodnotenie šikmého 

parkovania na Škultétyho 32-42 a to OVaR a KDI; 

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

- Odpoveď na pripomienku vo veci riešenia chodníka na Pražskej ulici → VMČ žiada 

o odpoveď cestného správneho orgánu k možnosti zjednosmernenie Pražskej ulice;   

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

- Žiadosť o odstránenie vyhradených parkovacích miest → VMČ berie na vedomie;             

- Žiadosť o zaslanie podkladov pre obstaranie nového územného plánu mesta Nitra → VMČ 

žiada účasť pri stretnutiach ÚHA s občanmi; 

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

- Oprava vnútroblokových kanalizácií Beethovenova 6-8, 3-9 → VMČ požaduje písomnú 

odpoveď z ÚHA a OVaR; 

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

- Žiadosť o vyjadrenie k dočasnému záberu verejného priestranstva fi. Markollar → VMČ 

nesúhlasí a odporúča umiestnenie na spevnenej ploche; 

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



- Odpoveď na pripomienky ref.org.-61/2019-prip. → VMČ berie na vedomie; 

- Žiadosť o opätovné vyjadrenie k odkúpeniu pozemku - manž. Ristoví → VMČ súhlasí 

s odpredajom pozemku pri rešpektovaní podmienok, ktoré vyplynuli z obhliadky; 

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

- Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – podchodu na križovatke 

Hviezdoslavova/Dolnočermánska → VMČ nesúhlasí s účelom prenájmu; 

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

- Odpoveď na pripomienky zn. ref.org.-36/2019-prip. → VMČ odstupuje na VMČ č. 5; 

- Žiadosť o vyjadrenie k odpredaju pozemku na účel výstavby RD – p.Morvayová → VMČ 

nesúhlasí; 

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

- Odpoveď na pripomienky zn. ref.org.-84/2019-prip. → VMČ berie na vedomie; 

- Žiadosť o vyjadrenie k prenájmu pozemku na Jurkovičovej ul. – p.Pekarovičová → VMČ 

súhlasí s prenájmom na dobu neurčitú; 

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

- Žiadosť o vyjadrenie k prenájmu predajných stánkov na Škultétyho ulici: diskutovalo sa 

o rôznych návrhoch na existenciu stánkov → VMČ nesúhlasí s dlhodobým prenájmom 

a odporúča uzatvoriť zmluvy na dobu určitú; 

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

- Žiadosť o vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta – p. Procházka → VMČ berie na 

vedomie; 

- Odpoveď na pripomienku vo veci odvodnenia územia Benkova 6-8 → VMČ berie na 

vedomie; 

- Odpoveď na pripomienku vo veci nacenenia hracích prvkov → VMČ berie na vedomie; 

- Odpoveď na pripomienku vo veci vybudovania terasovitého schodiska → VMČ berie na 

vedomie;  

- Žiadosť o výrub stromov na Pezinskej č. 11 → VMČ odstupuje žiadosť na ÚHA;  

 

 

K bodu č. 5: 

Rôzne 

- Ajdariová : Petzvalova 13-19 – žiadosť na osadenie lavičky → VMČ eviduje, správca 

doloží písomné hlasovanie všetkých zainteresovaných občanov 

- Holý: Petrášová žiada premiestnenie stojanu na druhú stranu cesty → VMČ súhlasí 

o Mikovíniho : 2x uvoľnené kanalizačné poklopy → VMČ zašle žiadosť na opravu 

ZsVS 

o  pri MŠ Bazovského opíliť stromy tieniace osvetleniu 

o  zabezpečiť MsP na jarmok 

o  čistenie verejných priestranstiev VPP je nedostačujúce – požiadavka na 

kontrolu  

- Dubaiová: kosci Klokočina I. – sťažnosť na kvalitu; Alexyho ul. nekosili – skompletovať 

o Rozkopávky –žiada od NTS atest od piesku na zásyp (ZŠ Benkova) 

o  ako je dohodnuté čistenie chodníkov a ciest s dodávateľmi prác 

o BD Alexyho 18-24, 10-16, pred ZŠ Benkova, Benkova 12 – prerezať zeleň, pred 

ZŠ Benkova - opraviť hracie prvky 



o križovatka Jurkovičova/Alexyho – ZŠ Benkova – 10 ks lámp VO slabo svieti – 

zvýšiť intenzitu osvetlenia 

- Buršáková: Bizetova č.14 a 16,18 – opraviť lavičky; 

o chodník pri smetných nádobách upraviť bezbarierovo; 

o  Bizetova č.41 – spíliť strom 

- Šabík : po rozkopávkach upraviť povrchy zelených plôch bez kameňov 

- Svitač : očistiť olivu v priestore konania jarmoku;  

o  Hviezdoslavova: chodník/cyklochodník doznačiť piktogramami 

- Bakay : Bethovenova/Čajkovského nesvieti lampa; 

o  nad MŠ Čajkovského doplniť VO 

- Dovičovič : Partizánska 69 – prerezať strom; 

o  nadbytočná spotreba vody na Párovskom cintoríne – návrh – uložiť rozvod do 

zeme, dobudovať VO; táto požiadavka bude odstúpená aj na VMČ č.3. 

- SMS zaslať pochvalu za vykonanú prácu 

 

 

 

V Nitre dňa 19. 08. 2019 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Ajdariová, v.r. 

  predsedníčka VMČ č. 4 

 

  

 

Zapísal: 

Vladimír Oslej,v.r. 

sekretár VMČ č.4 


