
Výbor mestskej časti č. 4  Nitra – Klokočina 

 

Vec 

Stanovisko VMČ č. 4 k pripomienkam občanov, ktoré boli vznesené na verejnom 

stretnutí občanov konanom dňa 11.2.2016 

 

    Výbor mestskej časti č. 4 Klokočina sa zaoberal pripomienkami občanov, ktoré boli 

vznesené na verejnom stretnutí občanov na svojom zasadnutí konanom dňa 14.3.2016 

a vyjadril sa k nim nasledovne:  

A. 

1. Požiadavka na vytvorenie priameho spoja MHD, ktorý by premával z Hviezdoslavovej 

tr. k Hypermarketu Tesco  na Štúrovej ul. 

2. Požiadavka na posilnenie spoja MHD č. 6 z Golianovej ulice smerom do mesta 

Vyjadrenie VMČ: Požiadavky budú odstúpené na vyjadrenie odbor komunálnych 

činností a životného prostredia MsÚ. 

B. 

požiadavky predložené p. P. Obertášom (požiadavky prednesené a predložené aj písomne) 

1. Parkovanie a parkoviská či sa mesto týmto problémom zaujíma v akej fáze je tento 

problém a keďže primátor mi v emaily prisľúbil, že to malo byť riešené už od 

1.7.2015 a nie je tomu tak aká odpoveď bude adresovaná občanom dnes ? Ako je to s 

parkovaním firemných áut a nákladných automobilov? Je možné aby si niekto 

odparkoval pred barak dodávku lebo v tom dome býva? Alebo bolo odparkované aj 

nákladné auto na Novomeského. Problematika vrakov – návrh na zriadenie 

odstavného parkoviska v areáli MsS. 

K problematike parkovania sa rozvinula  diskusia.   Boli diskutované klady aj negatíva 

      jednotlivých systémov parkovania.  Mesto pripravuje koncepciu  parkovania,  mom. je   

všetko v štádiu prípravy a pripomienkovania. MsS nemajú v predmete činnosti 

prevádzkovanie odstavného parkoviska na umiestnenie vrakov motorových vozidiel.  

 Vyjadrenie VMČ:   VMČ odporúča ref. dopravy a CH MsÚ  najskôr riešiť parkovanie    

 dodávkových a firemných vozidiel pri obytných domoch dopravným značením –   

 požiadavka   bude ref. odstúpená.     

2. Budova bývalého výpočtového strediska na Benkovej 4 čo s ňou? Investor bol už 

vyzvaný mestom a doteraz nemáme informáciu ani pevný termín kedy bude zjednaná 

náprava zgrupujú sa tam bezdomovci a asociáli. 

Vyjadrenie VMČ:   Investor je v kontakte s mestom, opakovane realizoval opatrenia na 

ochranu budovy pred vniknutím cudzích osôb. Ochrana objektu bola zničená 

a odcudzená. Investor plánuje prestavať budovu na ubytovacie zariadenie pre 

zamestnancov firiem pôsobiacich v Priemyselnom parku SEVER.    

3. podnety :  

 sfunkčnenie podchodu na Hviezdoslavovej s tým, že sa tam umiestni okrsok mestskej 

polície, takže policajti ho budú strážiť a ráno otvárať a v noci zatvárať. Zároveň by 

tam mohli dostať priestory organizácie, ako napr. Obč. združenie. 

Terajší stav vo veci prenájmu podchodu a riešenie vypratania priestorov z bývalým 

nájomcom vysvetlil Ing. Borík. 

 opravy chodníkov všeobecne – VMČ má stav chodníkom zmapovaný, prijíma aj 

podnety občanov a požiadavky na opravy a údržbu chodníkov odstupuje na 

vybavenie Mestským službám Nitra. Podľa poslednej informácie oprava 

chodníkov a komunikácie bola začatá, bude pokračovať aj v súvislosti 

s poveternostnými podmienkami (ukončenie zimného obdobia). 
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 údržba detských ihrísk 

o prerezanie korún stromov, v ktorých je skryté verejné osvetlenie, to sa týka 

väčšiny svietidiel – požiadavka bude odstúpená odboru komunálych 

činností a ŽP MsÚ. 

o kanalizácia na Šúdolskej ulici s následnou rekonštrukciou telesa komunikácie 

a chodníka  

Vyjadrenie VMČ: Akcia v roku 2016 nebude realizovaná pre nedostatok finančných 

prostriedkov. Akcia je podmienená aj majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov. 

o sprejazdnenie prepojenia Šúdolskej ulice s Kmeťovou ulicou, čiže 

sprejazdnenie Griesbachovej ul.  

Vyjadrenie VMČ: S realizáciu akcie sa momentálne neuvažuje.  Akcia je podmienená aj 

majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov. 

4. koho je objekt Sandokan a či sa plánuje táto budova aj nejako skultúrniť aspoň 

vyčistiť poopravovať rozpadnuté veci 

Časť objektu je vo vlastníctve mesta a časť vo vlastníctve právnickej osoby. Mesto 

svoju časť objektu udržiava a plánuje toto aj v budúcnosti.  

5. Bezpečnosť pri ZŠ Benkova, zjednosmerniť  smerom dole Alexyho alebo nech tam 

polícia riadi dopravu hlavne ráno. 

Zástupca MsP vysvetlil, že MsP podľa zákona o obecnej polícii nemôže riadiť 

dopravu. Požiadavka na zjednosmernenie bude odstúpená na ref. dopravy a MK, 

6. Renováciu chodníka prípadne vybudovanie schodov  z Čajkovského k ubytovni 

nakoľko kopec je v hroznom stave a v zime ani nehovorím a zo zdravotného strediska 

majú problém starší ľudia vyjsť 

Vyjadrenie VMČ: Akcia bude zaradená do investičných požiadaviek VMČ. 

7. Herne v obytnej zóne na sídlisku napríklad Bellova Čajkovskeho atd. Kvôli rušeniu 

nočného kľudu. Viem, že mesto má pekný príjem z herní ale bolo by načase proti 

týmto neduhom na sídlisku spraviť razantné opatrenia. 

JUDr. Buranská vysvetlila kompetencie mesta pri povoľovaní prevádzok herní. VMČ 

sa v poslednom čase vyjadroval k prevádzkovaniu herní, ich otvorenie a umiestnenie 

neodporúčal.  

8. Obnova parkovacích čiar na Klokočine – určiť ako prioritu, pretože riešenia 

parkovania je asi v nedohľadne tak pomôcť obyvateľom aspoň takto. Môžu to robiť 

MsS v ich kompetencii nech sa vyčlenia peniaze p.Borík tento zámer predostrel ešte 

v roku 2015 je to veľký problém? Alebo necháme radšej zarábať cudzie firmy? 

Odpovedal Ing. Borík – MsS po nákupe potrebnej technológie budú realizovať 

vyznačovanie vodorovného dopravného značenia (parkovacie čiary). 

Vyjadrenie VMČ: Vyjadrenie uvedené v bode  B.1. VMČ odstupuje OKČaŽP 

požiadavku na obnovu parkovacích čiar na parkoviskách pri obytných domoch na ul. 

Jurkovičova, Škultétyho, Benkova, Petzwalova a Beethovenova. Postupne budú riešené 

aj ďalšie parkoviská.   

9. Podnet od p. Huňadyovej - v akej fáze je obnova prechodu na Kmeťovej od 

Beethovenovej?  

Realizácia prechodu na Kmeťovej ulici pri zastávke MHD Bizetova je zaradená do 

rozpočtu mesta na rok 2016. 

10. Šúdolská, tam je potrebné obnoviť  povrch vozovky a vybudovať chodník pre peších- 

deti chodia do školy , mamičky s kočíkmi 

Súvislá oprava Šúdolskej ul. môže byť vykonaná až po vybudovaní kanalizácie. 

Kanalizácia na časti Šúdolskej ul. bude realizovaná v roku 2016. 
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11. Na Šúdolskej a Ovocinárskej zabezpečiť, aby z vozovky boli odstránené zábrany 

brániace plynulému prejazdu (skaly, koliky, pne stromov, reťaze, odparkované autá v 

križovatkách, porasty krikov znižujúcich prehľadnosť a viditeľnosť),tak aby bola 

dodržaná potrebná šírka obojsmernej cesty.  

Vyjadrenie VMČ: Časť pozemkov nie je vysporiadaná (nie sú v majetku mesta). 

V prípade, že rôzne zábrany sú umiestnené na súkromných pozemkoch, momentálne 

nemá na toto mesto dosah.  

12. Ďalej mi chýba nejaké voľnočasové centrum pre teenegerskú mládež 

Priestory na voľnočasové aktivity sú k dispozícii v Komunitnom centre na Nedbalovej 

ul.  (odpovedala Mgr. Ajdariová) 

13. Upratovanie smetí za Kauflandom kde je tá výsadba stromov a kríkov. Komu to patrí a 

kto sa má o to postarať? 

Bude preverené, kto je majiteľom pozemkov v okolí Kauflandu. V prípade, že je to 

obchodný reťazec Kaufland tento bude vyzvaný na zabezpečenie odstránenie odpadu.  

      Vyjadrenie VMČ: Požiadavka bude odstúpená OKČ a ŽP. 

14. Oproti Jurkovičovej 1 pri židovskom cintoríne na tom priestore parkovisko zo šikmým 

státím tento podnet navrhla už p.Waldnerová na VMČ 4 dňa 13.4.2015 aké sú 

informácie a či sa to vôbec riešilo. 

      Vybudovanie parkoviska sa riešilo, akcia nie je zaradená v rozpočte na rok 2016. 

Vyjadrenie VMČ: Možnosť vybudovania parkoviska riešil p. Hollý s odborom 

investičnej výstavby a rozvoja a informácia bola daná p. Obertášovi.  

15. Pri ZŠ Benkova  vrchné parkovisko pred školou bolo by super keby sa aj ten trávnatý     

     cíp, vyasfaltoval alebo tam položila zámková dlažba pri novej spojovacej komunikácii  

     k hornému parkovisku je vyjazdená trávnatá plocha od áut súčasný stav znemožňuje po  

     zaparkovaní v krajnej časti horného parkoviska vycúvať  akonáhle sa vedľa auta  

           postaví ďalšie auto. 

       Vyjadrenie VMČ: Požiadavka bude odstúpená odboru investičnej výstavby  

       a rozvoja MsÚ. 

16. Opraviť chodník na Baničovej ulici smerom na pumpu Slovnaft, sú tu nové 

bezbarierové prechody ale vozičkár tadiaľto neprejde, nakoľko je tu toľko vydutých 

pupákov na asfalte že aj zdraví ľudia tu už roky padajú. 

Zmapovanie chodníkov je vykonané, debarierizácia chodníkov, ich obnova, ako aj 

obnova schodísk, zábradlí bude pokračovať. 

      Vyjadrenie VMČ: Požiadavka na likvidáciu „pupákov“ bude odstúpená OKČa ŽP   

      MsÚ. 

17. Existuje nejaká možnosť kompletnej opravy Škultétyho ulice prípadne termín 

v ktorom roku. Vraj už bola v minulosti odsúhlasená, ale z "rôznych" príčin sa 

neuskutočnila. Máme tu školu, hokejovú halu, v blízkosti 2 škôlky, cesta je ako 

tankodrom, keď zaparkujete je to sama preliačina pod kolesami, že mate problém 

potom s autom vyjst, ak náhodou je ľad, tak ani nevyjdete. Dolu pri skole by sa cesta 

aj rozšíriť trochu mohla. 

Vyjadrenie VMČ: Požiadavka na súvislú opravu  MK Škultétyho bude odstúpená 

OIVaR na zaradenie akcie medzi investičné akcie mesta.  

C. vystúpenie p. Bidelnicu   

- poďakoval za umiestnené polopodzemné kontajnery a zároveň požiadal o úpravu 

terénu  v mieste ich osadenia a požiadal o riešenie zamedzenia parkovania pri týchto 

kontajneroch,  z dôvodu, že zaparkované autá bránia prístupu ku kontajnerom,  

Vyjadrenie VMČ: O vykonanie kontrol parkovania pri kontajneroch bude požiadaná 

MsP. 
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- požiadal o opílenie stromov a kríkov na Jurkovičovej ul.  

- požiadal sprehľadniť spôsob nahlasovania výtlkov, 

- poukázal na stav pešej zóny, 

Vyjadrenie VMČ : požiadavky budú odstúpené OKČaŽP 

- kriticky sa vyjadril ku kvalite kosenia a hrabania po kosení, požadoval zvýšenú 

kontrolu – odpovedala Ing. Buršáková, 

- žiadal osadiť dopravnú značku Stop na Jurkovičovej ul. križovatka s Pražskou 

Vyjadrenie VMČ: O stanovisko k umiestneniu dopravnej značky bude požiadaný 

ref. dopravy a CH MsÚ. 

D. vystúpenie Ing. Blisku – zástupca 7 rodinných domov – (IBV STOMONT) – nedoriešené 

vlastnícke vzťahy ohľadne komunikácie a nemožnosť skolaudovania rodinných domov 

z tohto dôvodu – na vystúpenie reagovala JUDr. Buranská – preverí stav riešenia tohto 

problému na odbore majetku MsÚ, 

Vyjadrenie VMČ: VMČ sa problémom zaoberal na svojom zasadnutí konanom dňa 

14.3.2016 (prítomní p. Látečka a Ing. Bliska). Ďalší postup bol s menovanými 

dohodnutý. 

E. vystúpenie p. Lietavovej – upozornila na stav chodníka na Baničovej ul. a žiadala vyriešiť 

problém s bezdomovcom, ktorý sa zdržuje bytovom dome.  

Ohľadne bezdomovca jej bolo odporučené, aby si tento problém riešili obyvatelia domu a to 

uzamykaním vchodov. 

F. vystúpenie p. Vargu – zástupcu občanov zo Šúdolskej ul. – poukázal na dlhodobo 

neriešený problém kanalizácie a stavu MK Šúdolská.  

Opakovane bolo oznámené, že rekonštrukcia, alebo súvislá oprava MK Šúdolská môže 

byť vykonaná až po vybudovaní kanalizácie a usporiadaní vlastníckych vzťahov 

k pozemkom, tiež bolo upozornené, že v tejto lokalite sú stále budované nové domy, čo 

zvyšuje záťaž na komunikáciu a spôsobuje aj jej poškodzovanie (budovanie prípojok 

inžinierskych sietí),  

G. vystúpenie Ing. Tomečka  

vo svojom diskusnom príspevku sa venoval riešeniu parkovania na Klokočine  (diskusný 

príspevok predložený aj písomne). Považuje za dôležité doriešiť koncepciu parkovania 

bezodkladne, vrátane schvaľovacieho procesu a zaradiť riešenie parkovania medzi priority 

v rámci celého mesta.  

Vyjadrenie VMČ: Čiastočné opatrenia na riešenie parkovania sú uvedené 

v predchádzajúcom texte (vyznačenie vodorovného dopravného značenia na 

parkoviskách, riešenie parkovania dodávkových a firemných vozidiel dopravnými 

značkami).  

H. vystúpenie Doc. Ivanovičovej 

požadovala riešiť vlastníkov pozemkov, ktorí nevykonávajú údržbu zelene – 

kompetencie mesta voči vlastníkom pozemkov vysvetlila JUDr. Buranská. 

- kriticky sa vyjadrila k povoľovaniu herní na území mesta 

Vyjadrenie VMČ: VMČ podporuje petíciu za zákaz hazardu, ktorá je momentálne 

v meste Nitra organizovaná.  

CH. vystúpenie p. Palamarčuka 

- požiadavka na vybudovanie chodníka na Golianovej ul, č. 50,52 a 54, 

Vyjadrenie VMČ: Požiadavka bude odstúpená na OIVaR MsÚ. 

- požiadavka na opravu schodiska ku škôlke na Nedbalovej ul., 

Vyjadrenie VMČ: Požiadavka bude odstúpená na OIVaR MsÚ. 
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- do smetných nádob na Golianovej ul. občania tam nebývajúci vyvážajú nadrozmerný     

             a komunálny odpad -  žiadal riešiť tento problém. 

Vyjadrenie VMČ:  VMČ požiada MsP o vykonanie kontrol zameraných na ukladanie  

nadrozmerného odpadu do pravidelnej kontrolnej činnosti Mestskej polície v Nitre. 

- poukázal na stav prístupovej cesty medzi Šúdolskou a Ovocinárskou ul.  

Vyjadrenie VMČ: Zatiaľ problém neriešený aj z dôvodu nevysporiadaných 

majetkoprávnych vzťahov k pozemkom.  

 

Toto stanovisko bude tvoriť prílohu zápisnice z rokovania VMČ č. 4 zo dňa 14.3.2016 a bude 

zverejnené na informačných tabuliach VMČ. Požiadavky budú písomne odstúpené príslušným 

odborným útvarom.  

 

 

 

 

 

  RNDr. Marta Rácová,v.r. 

   predsedníčka VMČ č. 4 

 

 

 

 

Spracovala: 

Havránková 

sekr. VMČ č. 4 

 

Nitra,  17.3.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výbor mestskej časti č. 4 Nitra - Klokočina 

 

 

Z á p i s n i c a 

z verejného stretnutia občanov konaného dňa 11.2.2016 v Dome Matice slovenskej na 

Dolnočermánskej ul. v Nitre 

Prítomní:  

členovia VMČ č. 4 : F.Hollý, Ing. Dovičovič, Mgr. Ajdariová, Ing. Buršáková, Mgr.                                           

Tekeliová, Ing.arch.Císar, Dr. Frišo, Mgr. Petrášová, Mgr. Vereš, sekretárky VMČ H. 

Miháliková,  M.Havránková, JUDr. Buranská – za MsÚ Nitra, Ing. V.Borík – riaditeľ MsS, 

Ing. P. Bielik, riaditeľ Službytu s.r.o., Mgr. R. Husár, MsP- veliteľ okrsku. 

Verejného stretnutia sa zúčastnilo 49 občanov (prezenčné listiny priložené k originálu 

zápisnice). 

 

1.Otvorenie 

Verejné stretnutie otvoril a viedol František Hollý, poslanec MsZ, podpredseda VMČ č. 4. 

Privítal prítomných, predstavil členov VMČ č. 4, ako aj pozvaných zástupcov mesta 

a mestských organizácii. Ospravedlnil neprítomnosť primátora a viceprimátora mesta, 

predsedníčky VMČ,  ako aj neprítomných členov VMČ, ktorí sa stretnutia nemohli zúčastniť 

z vážnych pracovných a zdravotných dôvodov. 

2. Diskusia 

V diskusii vystúpili občania, niektorí z nich predložili svoje pripomienky, návrhy 

a požiadavky písomne. K časti návrhov a podnetov bolo ihneď zo strany prítomných 

zástupcov mesta, mestských organizácií, MsP a členov VMČ odpovedané.  

písomná požiadavka 

3. Požiadavka na vytvorenie priameho spoja MHD, ktorý by premával z Hviezdoslavovej 

tr. k Hypermarketu Tesco  na Štúrovej ul. 

4. Požiadavka na posilnenie spoja MHD č. 6 z Golianovej ulice smerom do mesta. 

požiadavky predložené p. P. Obertášom (požiadavky prednesené a predložené aj písomne) 

18. Parkovanie a parkoviská či sa mesto týmto problémom zaujíma v akej fáze je tento 

problém a keďže primátor mi v emaily prisľúbil, že to malo byť riešené už od 

1.7.2015 a nie je tomu tak aká odpoveď bude adresovaná občanom dnes ? Ako je to s 

parkovaním firemných áut a nákladných automobilov? Je možné aby si niekto 

odparkoval pred barak dodávku lebo v tom dome býva? Alebo bolo odparkované aj 

nákladné auto na Novomeského. Problematika vrakov – návrh na zriadenie 

odstavného parkoviska v areáli MsS. 

K problematike parkovania sa rozvinula  diskusia.   Boli diskutované klady aj negatíva 

      jednotlivých systémov parkovania.  Mesto pripravuje koncepciu  parkovania,  mom. je   

všetko v štádiu prípravy a pripomienkovania. MsS nemajú v predmete činnosti 

prevádzkovanie odstavného parkoviska na umiestnenie vrakov motorových vozidiel.  

19. Budova bývalého výpočtového strediska na Benkovej 4 čo s ňou? Investor bol už 

vyzvaný mestom a doteraz nemáme informáciu ani pevný termín kedy bude zjednaná 

náprava zgrupujú sa tam bezdomovci a asociáli. 

 

 

 

 



- 2 – 

 

20. podnety :  

 sfunkčnenie podchodu na Hviezdoslavovej s tým, že sa tam umiestni okrsok mestskej 

polície, takže policajti ho budú strážiť a ráno otvárať a v noci zatvárať. Zároveň by 

tam mohli dostať priestory organizácie, ako napr. Obč. združenie. 

Terajší stav vo veci prenájmu podchodu a riešenie vypratania priestorov z bývalým 

nájomcom vysvetlil Ing. Borík. 

 opravy chodníkov všeobecne 

 údržba detských ihrísk 

o prerezanie korún stromov, v ktorých je skryté verejné osvetlenie, to sa týka 

väčšiny svietidiel 

o kanalizácia na Šúdolskej ulici s následnou rekonštrukciou telesa komunikácie 

a chodníka 

o sprejazdnenie prepojenia Šúdolskej ulice s Kmeťovou ulicou, čiže 

sprejazdnenie Griesbachovej ul. 

21. koho je objekt Sandokan a či sa plánuje táto budova aj nejako skultúrniť aspoň 

vyčistiť poopravovať rozpadnuté veci 

Časť objektu je vo vlastníctve mesta a časť vo vlastníctve právnickej osoby. Mesto 

svoju časť objektu udržiava a plánuje toto aj v budúcnosti.  

22. Bezpečnosť pri ZŠ Benkova, zjednosmerniť  smerom dole Alexyho alebo nech tam 

polícia riadi dopravu hlavne ráno. 

Zástupca MsP vysvetlil, že MsP podľa zákona o obecnej polícii nemôže riadiť 

dopravu. Požiadavka na zjednosmernenie bude odstúpená na ref. dopravy a MK, 

23. Renováciu chodníka prípadne vybudovanie schodov  z Čajkovského k ubytovni 

nakoľko kopec je v hroznom stave a v zime ani nehovorím a zo zdravotného strediska 

majú problém starší ľudia vyjsť 

24. Herne v obytnej zóne na sídlisku napríklad Bellova Čajkovskeho atd. Kvôli rušeniu 

nočného kľudu. Viem, že mesto má pekný príjem z herní ale bolo by načase proti 

týmto neduhom na sídlisku spraviť razantné opatrenia. 

JUDr. Buranská vysvetlila kompetencie mesta pri povoľovaní prevádzok herní. VMČ 

sa v poslednom čase vyjadroval k prevádzkovaniu herní, ich otvorenie a umiestnenie 

neodporúčal.  

25. Obnova parkovacích čiar na Klokočine – určiť ako prioritu, pretože riešenia 

parkovania je asi v nedohľadne tak pomôcť obyvateľom aspoň takto. Môžu to robiť 

MsS v ich kompetencii nech sa vyčlenia peniaze p.Borík tento zámer predostrel ešte 

v roku 2015 je to veľký problém? Alebo necháme radšej zarábať cudzie firmy? 

Odpovedal Ing. Borík – MsS po nákupe potrebnej technológie budú realizovať 

vyznačovanie vodorovného dopravného značenia (parkovacie čiary). 

26. Podnet od p. Huňadyovej - v akej fáze je obnova prechodu na Kmeťovej od 

Beethovenovej?  

Realizácia prechodu na Kmeťovej ulici pri zastávke MHD Bizetova je zaradená do 

rozpočtu mesta na rok 2016. 

27. Šúdolská, tam je potrebné obnoviť  povrch vozovky a vybudovať chodník pre peších- 

deti chodia do školy , mamičky s kočíkmi 

Súvislá oprava Šúdolskej ul. môže byť vykonaná až po vybudovaní kanalizácie. 

Kanalizácia na časti Šúdolskej ul. bude realizovaná v roku 2016. 
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28. Na Šúdolskej a Ovocinárskej zabezpečiť, aby z vozovky boli odstránené zábrany 

brániace plynulému prejazdu (skaly, koliky, pne stromov, reťaze, odparkované autá v 

križovatkách, porasty krikov znižujúcich prehľadnosť a viditeľnosť),tak aby bola 

dodržaná potrebná šírka obojsmernej cesty.  

29. Ďalej mi chýba nejaké voľnočasové centrum pre teenegerskú mládež 

Priestory na voľnočasové aktivity sú k dispozícii v Komunitnom centre na Nedbalovej 

ul.  (odpovedala Mgr. Ajdariová) 

30. Upratovanie smetí za Kauflandom kde je tá výsadba stromov a kríkov. Komu to patrí a 

kto sa má o to postarať? 

Bude preverené, kto je majiteľom pozemkov v okolí Kauflandu. V prípade, že je to 

obchodný reťazec Kaufland tento bude vyzvaný na zabezpečenie odstránenie odpadu.  

31. Oproti Jurkovičovej 1 pri židovskom cintoríne na tom priestore parkovisko zo šikmým 

státím tento podnet navrhla už p.Waldnerová na VMČ 4 dňa 13.4.2015 aké sú 

informácie a či sa to vôbec riešilo. 

      Vybudovanie parkoviska sa riešilo, akcia nie je zaradená v rozpočte na rok 2016. 

32. Pri ZŠ Benkova  vrchné parkovisko pred školou bolo by super keby sa aj ten trávnatý     

     cíp, vyasfaltoval alebo tam položila zámková dlažba pri novej spojovacej komunikácii  

     k hornému parkovisku je vyjazdená trávnatá plocha od áut súčasný stav znemožňuje po  

     zaparkovaní v krajnej časti horného parkoviska vycúvať  akonáhle sa vedľa auta   

            postaví ďalšie auto. 

33. Opraviť chodník na Baničovej ulici smerom na pumpu Slovnaft, sú tu nové 

bezbarierové prechody ale vozičkár tadiaľto neprejde, nakoľko je tu toľko vydutých 

pupákov na asfalte že aj zdraví ľudia tu už roky padajú. 

Zmapovanie chodníkov je vykonané, debarierizácia chodníkov, ich obnova, ako aj 

obnova schodísk, zábradlí bude pokračovať. 

34. Existuje nejaká možnosť kompletnej opravy Škultétyho ulice prípadne termín 

v ktorom roku. Vraj už bola v minulosti odsúhlasená, ale z "rôznych" príčin sa 

neuskutočnila. Máme tu školu, hokejovú halu, v blízkosti 2 škôlky, cesta je ako 

tankodrom, keď zaparkujete je to sama preliačina pod kolesami, že mate problém 

potom s autom vyjst, ak náhodou je ľad, tak ani nevyjdete. Dolu pri skole by sa cesta 

aj rozšíriť trochu mohla. 

p. Bidelnica   

- poďakoval za umiestnené polopodzemné kontajnery a zároveň požiadal o úpravu 

terénu  v mieste ich osadenia a požiadal o riešenie zamedzenia parkovania pri týchto 

kontajneroch,  z dôvodu, že zaparkované autá bránia prístupu ku kontajnerom,  

- požiadal o opílenie stromov a kríkov na Jurkovičovej ul., 

- požiadal sprehľadniť spôsob nahlasovania výtlkov, 

- poukázal na stav pešej zóny, 

- kriticky sa vyjadril ku kvalite kosenia a hrabania po kosení, požadoval zvýšenú 

kontrolu – odpovedala Ing. Buršáková, 

- žiadal osadiť dopravnú značku Stop na Jurkovičovej ul. križovatka s Pražskou, 

Ing. Bliska – zástupca 7 rodinných domov – (IBV STOMONT) – nedoriešené vlastnícke 

vzťahy ohľadne komunikácie a nemožnosť skolaudovania rodinných domov z tohto dôvodu – 

na vystúpenie reagovala JUDr. Buranská – preverí stav riešenia tohto problému na odbore 

majetku MsÚ, 

 

 



- 4 – 

 

p. Lietavová – upozornila na stav chodníka na Baničovej ul. a žiadala vyriešiť problém 

s bezdomovcom, ktorá sa zdržuje bytovom dome.  

Ohľadne bezdomovca jej bolo odporučené, aby si tento problém riešili obyvatelia domu a to 

uzamykaním vchodov. 

p. Varga – zástupca občanov zo Šúdolskej ul. – poukázal na dlhodobo neriešený problém 

kanalizácie a stavu MK Šúdolská.  

Opakovane bolo oznámené, že rekonštrukcia, alebo súvislá oprava MK Šúdolská môže byť 

vykonaná až po vybudovaní kanalizácie a usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom, 

tiež bolo upozornené, že v tejto lokalite sú stále budované nové domy, čo zvyšuje záťaž na 

komunikáciu a spôsobuje aj jej poškodzovanie (budovanie prípojok inžinierskych sietí),  

Ing. Tomečka  

vo svojom diskusnom príspevku sa venoval riešeniu parkovania na Klokočine  (diskusný 

príspevok predložený aj písomne). Považuje za dôležité doriešiť koncepciu parkovania 

bezodkladne, vrátane schvaľovacieho procesu a zaradiť riešenie parkovania medzi priority 

v rámci celého mesta.  

Doc. Ivanovičová  

požadovala riešiť vlastníkov pozemkov, ktorí nevykonávajú údržbu zelene – 

kompetencie mesta voči vlastníkom pozemkov vysvetlila JUDr. Buranská. 

- kriticky sa vyjadrila k povoľovaniu herní na území mesta,  

p. Palamarčuk 

- požiadavka na vybudovanie chodníka na Golianovej ul, č. 50,52 a 54, 

- požiadavka na opravu schodiska ku škôlke na Nedbalovej ul., 

- do smetných nádob na Golianovej ul. občania tam nebývajúci vyvážajú nadrozmerný     

             a komunálny odpad -  žiadal riešiť tento problém.  

- poukázal na stav prístupovej cesty medzi Šúdolskou a Ovocinárskou ul.  

 

Verejné stretnutie občanov bolo po diskusii ukončené.  

 

Všetky návrhy, podnety a pripomienky občanov budú opakovane prerokované na marcovom 

zasadnutí VMČ č. 4, bude k nim prijaté stanovisko VMČ. Na základe stanoviska VMČ budú 

tieto požiadavky odstúpené na ďalšie riešenie príslušným odborom a organizáciám.  

 

 

 

 

 

 

  RNDr. Marta Rácová, v.r. 
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