Výbor mestskej časti č. 4 Klokočina

Zápisnica
zo stretnutia zástupcov Výboru mestskej časti č. 4, vedenia mesta a pracovníkov
Mestského úradu v Nitre s občanmi sídliska Klokočina, ktoré sa konalo dňa 31.7.2012.
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
16 obyvateľov, 12 členov VMČ č. 4, 2 sekretárky VMČ, 7 zástupcov mesta a mestského
úradu.
Stretnutie občanov otvoril a viedol podpredseda VMČ č. 4 p. Hollý, privítal všetkých
prítomných, primátora mesta, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra, prednostu mestského
úradu, hlavného architekta, zástupcu MsP a predstavil členov VMČ č. 4.
Vystúpenia a požiadavky občanov:
Doc. Ivanovičová – vyjadrila nespokojnosť s termínom, časom a miestom konania stretnutia.
Oboznámila s postojom občanov a ich pripomienkami k výstavbe bytových domov na
Bizetovej ul.. Občania zásadne nesúhlasia s plánovanou výstavbou, ktorá by výrazne zhoršila
kvalitu života v tejto lokalite. Občania trvajú na zmene územného plánu z vybavenosti
a doplnkové bývanie na zeleň, športovo-oddychovú zónu a rekreačné využitie. Uviedla, že na
petíciu za zachovanie kvality života na Bizetovej ul. , ktorú podpísalo viac ako 5 000 občanov
nebolo dostatočne odpovedané a žiadne požiadavky občanov neboli splnené.
Pripomienky:
-

poukázala na nekosené plochy zelene na Klokočine,

-

stav budovy na Nedbalovej ul.,

-

nedostatočnú informovanosť občanov Klokočiny, nezverejňovanie zápisníc z rokovaní

-

neaktuálne informácie na informačných tabuliach,

-

vyslovila poďakovanie zamestnancom mesta a Mestských služieb Nitra za ústretový

VMČ na internetovej stránke mesta,

prístup k ošetrovaniu zelene a osadeniu lavičiek v okolí Bizetovej ul.
-

pri prenájmoch kotolní, vzhľadom k tomu, že za užívanie kotolne platila požaduje
podiel aj na tržbách za prenájom,

p.Balaška Michal – poukázal na situáciu na Škultétyho ul., kde pri stánkoch, kde sa podávajú
alkoholické nápoje dochádza k narúšaniu verejného poriadku a čistoty a zdržujú sa tu občania
v podnapilom stave, žiada zrušiť stánky, alebo obmedziť predaj alkoholických nápojov,
p. Gavalčík – kritizoval stavebný zámer výstavby bytových domov na Bizetovej ul, nesplnený
sľub poslancov ktorý dali občanom, že nebudú súhlasiť s výstavbou bytov, zavádzanie ob
čanov, nedostatočnú komunikáciu s občanmi,
p. Lojdová – poďakovala za ústretový prístup zamestnancov mesta a MsS pri umiestňovaní
lavičiek a údržbe zelene na Čajkovského ul.,
Pripomienky:
-

požaduje opraviť zábradlie na Čajkovského ul.,

-

obnoviť parkovacie čiary na parkoviskách,

-

obmedziť parkovanie dodávok na parkoviskách pri bytových domoch,

-

riešiť negatívny vplyv kasín na okolie (hluk),

-

upozornila na nezodpovedných majiteľov psov,

-

požadovala zvýšiť kontrolu vykonávaných prác (kosenie),

-

nefunkčná vpusť na Čajkovského ul.
-

2–

-

žiada pristavovať VOK vždy na Čajkovského 13,

-

opraviť jamu v komunikácii pri stojiskách na Čajkovského ul.

-

navrhla, aby si deratizáciu nebytových priestorov vykonali sami obyvatelia,

-

tabule označujúce obytnú zónu sú zarastené zeleňou, tabule nevidieť.

p. Kazíková – vyjadrila zásadný nesúhlas s výstavbou bytov na Bizetovej ul. požaduje,
aby bol v tejto lokalite park.
p. Kosír – uviedol všetky dôvody pre ktoré nemôže byť v lokalite Bizetovej ul. realizovaná
bytová výstavba ( malá plocha, svahovitý terén, narušenie statiky svahu a bytových
domov,

seizmická

aktivita,

prašnosť,

hlučnosť,

vibrácie,

poškodenie

obnovených

bytových domov, zničenie zelene).Žiadal o stanovisko poslancov k bytovej výstavbe na
Bizetovej ul.. V predmetnom území navrhuje vybudovať tenisové kurty s malým stánkom
občerstvenia a zachovať zeleň.
Pripomienky:
žiada na Bizetovej ul. doplniť nádoby na separovaný zber.
Ing.Dvonč, primátor mesta
reagoval na vystúpenia občanov. Územný plán mesta Nitry schvaľujú poslanci MZ
a proces schvaľovania zmien podlieha pravidlám. Obhajoval prácu VMČ, ktorý zastupuje
občanov a vykonáva veľa práce v prospech občanov príslušnej mestskej časti. Vedenie
mesta má trvalú snahu o skrášľovanie, budovanie a údržbu mesta, niektorí občania však
tejto snahe škodia. Zápisnice VMČ sú zo strany vedenia mesta sledované, požiadavky
a pripomienky v nich uvedené

sa

riešia.

Kosenie

súkromných

pozemkov

nemôže

vykonávať mesto, vlastníci sú na potrebu kosenia upozorňovaní. Porušovanie verejného
poriadku na Škultétyho ul. bude riešené MsP. Parkovania vozidiel na Klokočine, ale aj
v rámci celého mesta vyžaduje ucelené

a komplexné riešenie, napr. aj vybudovanie

parkovacích domov. Deratizáciu musí vykonávať špecializovaná odborná firma. Po
žiadavky občanov ohľadne kanalizačných vpustí a tabúl budú odstúpené na vybavenie.
Informoval o separovanom zbere v rámci mesta vybudovaním zberových dvorov. V meste
budú umiestnené nádoby na textil, obuv a hračky. Záverom zdôraznil, že mesto bude vždy
konať v prospech svojich obyvateľov, avšak postupovať bude iba zákonným spôsobom,
v súlade s platnými právnymi predpismi.
Ing.arch Hrozenský, hlavný architekt mesta– oboznámil s chronológiou prípravy výstavby
na Bizetovej ul.,

o rokovaniach s investormi, o podmienkach, ktoré určilo mesto,

o zmenenom zámere výstavby.

Výstavba je v súlade s teraz platným územným plánom

mesta Nitry. Vysvetlil postup schvaľovania zmien územného plánu.
Mgr. Vereš, poslanec, člen VMČ – vysvetlil, že mesto kosí len plochy, ktoré sú vo
vlastníctve mesta, v prípade, že plochy susedia s plochami zelene, ktoré sú v súkromnom
vlastníctve, firma, ktorá vykonáva kosenie niekedy pokosí časť týchto pozemkov na
vlastné náklady. Konštatoval, že vzhľadom k počtu obyvateľov bývajúcich na Klokočine
je ich účasť na stretnutí minimálna.
p. Paliatka, poslanec, člen VMČ – oboznámil so zámerom opravy miestnych komunikácii
a chodníkov v mestskej časti Klokočina.
Ing.arch Gajdoš, poslanec, člen VMČ – reagoval na pripomienky ohľadne investičného
zámeru výstavby bytových domov na Bizetovej ul.
Ing.arch Císar, člen VMČ – vysvetlil postup VMČ č. 4 pri schvaľovaní investičného
zámeru výstavby bytových domov na Bizetovej ul., pojem humanizácie, pripomienky VM
Č k zámeru, ktoré boli už investorom zohľadnené, zodpovedal na otázky občanov.

-
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Všeobecná diskusia:
Vo všeobecnej diskusii si zúčastnení vymieňali názory, vysvetľovali

a obhajovali svoje

postoje k problematike výstavby bytov Bizetovej ul., k činnosti VMČ č. 4, k postojom
členov

VMČ

a zamestnancov

mesta,

k parlamentnej

demokracii,

k medializácii

problémov, k zverejňovaniu zápisníc zo zasadaní VMČ, o informovanosti občanov, ob
čania opakovane vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou na Bizetovej ul. a iné.

Bola

vyslovená aj myšlienka vytvoriť z Klokočiny samostatnú mestskú časť.
Záverom p. Hollý, poslanec, podpredseda VMČ č. 4 poďakoval prítomným za účasť
a aktívny prístup k rokovaniu a stretnutie ukončil.

František Hollý, v.r.
podpredseda VMČ č. 4

Zapísala:
Havránková
sekr. VMČ

