
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina


Predseda VMČ:                                                                          Sekretárky VMČ:

Ing. Rudolf  Hlavačka                                                                 H.Miháliková, M.Havránková


Z á p i s n i c a    č.  6/2012


zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 11.6.2012

v priestoroch Gymnázia na Golianovej ul. v Nitre.


Program:

Otvorenie
1.

Informácie z rokovania MZ, MR a komisií
2.

Informácia o stave bezpečnosti v mestskej časti Klokočina a činnosti Mestskej polície
3.

Návrh plánu práce a harmonogramu rokovaní VMČ č. 4 na II.polrok 2012
4.

Prerokovanie došlej pošty a stanoviská  k nej, podnety občanov
5.

Rôzne
6.


Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnilo  11 členov  VMČ,  2    sekretárky   VMČ, 3 občania, 1

zástupca MsP   (viď prezenčná listina)

Rokovanie:

K bodu 1 – zasadanie VMČ otvoril a viedol  p. Ing. Rudolf Hlavačka, predseda VMČ č. 4.

Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Vzhľadom k prítomnosti troch

zástupcov občanov z Bizetovej ul. bolo ich vystúpenie zaradené do programu rokovania VM

Č. Občania predniesli nasledovné:

1. Poďakovanie Ing. Vencelovej referentke Mestských služieb Nitra za odborný prístup pri rie

šení opilovania stromov, krov, zelene, vyslovenie spokojnosti a vykonanými prácami.

2.Požiadavka na zvolanie stretnutia s občanmi, obyvateľmi Bizetovej ulice s poslancami

a zamestnancami MsÚ z dôvodu podania informácie o

 - zdôvodnenie stanoviska VMČ č.4 k investičnému zámeru bytovej výstavby  v priestore

Bizetova, Hviezdoslavova, Kmeťova,

-  informácia o riešení individuálnych žiadostí obyvateľov Bizetovej ulice o zmenu územného


 plánu mesta Nitry,

-  informácia o stave riešenia jednotlivých bodov petície za zachovanie kvality života

   na Bizetovej ulici a okolí,

-  rôzne.

3. Občania požiadali troch členov VMČ č. 4 o zastupovanie občanov, obyvateľov Bizetovej

ulice v komunikácii s VMČ č. 4 pri predkladaní žiadostí, požiadaviek a získavaní informácii

súvisiacich s kvalitou života a humanizáciou v uvedenej časti mesta Nitra. Ing. Arch.Gajdoš

so zastupovaním súhlasil, RNDr. Rácová a Ing.Ferenczi Vaňová z dôvodu ospravedlnenej

neprítomnosti na zasadnutí budú s požiadavkou občanov oboznámené a potom sa vyjadria.

V ďalšej diskusii boli prednesené  postoje, názory a podnety zo strany občanov k širšiemu

okruhu  tém týkajúcich sa činnosti poslancov, systému práce VMČ, životného prostredia,

informovanosti občanov a ďalšie. Členovia VMČ na názory reagovali.

Komunikáciou s členmi petičného výboru  ohľadne zabezpečenia stretnutia  a zabezpečením ú

časti poslancov a odborných pracovníkov MsÚ na stretnutí občanov bol poverený poslanec

F.Hollý.

K bodu 2 – informácia podaná, bez pripomienok.




K bodu 3 – zástupca MsP podrobne informoval o činnosti MsP v mestskej časti, popísal

jednotlivé prípady, ktoré boli riešené v predchádzajúcom období, výške a výbere udelených

pokút. Kontroly boli zamerané hlavne na dodržiavanie verejného poriadku a čistoty,


2 -- 
parkovanie motorových vozidiel, psov, dodržiavanie prevádzkových hodín v zariadeniach

poskytujúcich občerstvenie a stravovanie a ďalšie.

Informoval o obnovení cyklohliadok, ktoré budú pôsobiť aj na Klokočine. VMČ zobral

informáciu na vedomie.

MsP boli priamo odstúpené tieto požiadavky:


zabezpečiť kontroly  mladistvých v čase od 7,15 do 7,45 na Bazovského ul., a pri
-
prevádzke MAURUS.


K bodu 4 – plán zasadnutí a návrh okruhu prerokovávaných tém na zasadnutiach VMČ č. 4

v II. polroku 2012:

V mesiaci júl sa zasadnutie VMČ neuskutoční.

V mesiaci august sa uskutočnia dve zasadnutia VMČ:

6.8.2012 a 27.8.2012 s programom:

      1. Otvorenie


Informácia o rokovaniach mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií MZ
2.

Organizačné a technické zabezpečenie Klokočinského jarmoku
3.

Kontrola plnenia pripomienok VMČ za I.polrok 2012
4.

Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
5.

Požiadavky a pripomienky VMČ
6.

Rôzne
7.


September – 10.9.2012

      1. Otvorenie


Informácia o rokovaniach mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií MZ
2.

Príprava rozpočtu mesta na rok 2013, návrh investičných akcií za mestskú časť Kloko
3.

čina

Zhodnotenie údržby mestskej zelene
4.

Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
5.

Požiadavky a pripomienky VMČ
6.

Rôzne
7.


Október – 8.10.2012         

      1. Otvorenie


Informácia o rokovaniach mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií MZ
2.

Správa o bezpečnostnej situácii a činnosti MsP
3.

Príprava stretnutí s dôchodcami
4.

Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
5.

Požiadavky a pripomienky VMČ
6.

Rôzne
7.


November – 12.11.2012

      1. Otvorenie


Informácia o rokovaniach mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií MZ
2.

Informácia o príprave zimnej údržby (MsS)
3.

Príprava Vianočných akcií na Klokočine
4.

Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
5.

Požiadavky a pripomienky VMČ
6.

Rôzne
7.


December – 10.12.2012




      1. Otvorenie

Informácia o rokovaniach mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií MZ
2.

Zhodnotenie činnosti VMČ za rok 2012
3.

Návrh plánu práce a harmonogramu zasadnutí na I. polrok 2013.
4.


3 -- 
Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
5.

Požiadavky a pripomienky VMČ
6.

Rôzne
7.


Plán práce a harmonogram zasadnutí bol VMČ odsúhlasený.

K bodu 5 - VMČ prerokoval túto došlú poštu:


Nitrianska teplárenská spoločnosť predložila žiadosť o nájom nebytového priestoru
-
v objekte kotolne VS L na Bizetovej ul.  – účel nájmu kadernícky  salón a kozmetika-

VMČ s nájmom súhlasí.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia – odpovede na pripomienky VMČ
-
z predchádzajúceho obdobia ohľadne výzvy vlastníkov súkromných pozemkov na údr

žbu pozemkov, umiestnenia smetných nádob a VOK – VMČ berie informáciu na

vedomie.

 Odbor majetku – vyjadrenie k výstavbe hromadných garáží a k uzatvoreniu nájomnej
-
zmluvy so spoločnosťou EEI, s.r.o. Bratislava. VMČ berie informáciu na vedomie.

VMČ odporúča predĺžiť nájomnú zmluvu na vybudovanie 2 parkovacích domov na

dobu určitú max. 2 roky za nájomné vo výške 0,30 €/m2/rok a po kolaudácii dvoch

parkovacích domov môže byť schválený prenájom nehnuteľnosti na výstavbu polyfunk

čného objektu. Súhlas vyjadril VMČ jednohlasným hlasovaním.

žiadosť o obnovu náter lavičiek a drevenej obruby pieskoviska obytného domu
-
Mikovíniho 16 (p.Obertáš Pavol).VMČ so žiadosťou súhlasí a požiadavku odstúpi

MsS Nitra.

odpoveď  MsS  na požiadavku ohľadne výzvy vlastníkov súkromných pozemkov na
-
údržbu zelene. Vlastníci boli vyzvaní, avšak legislatíva neukladá povinnosť údržbu

zelene na súkromných pozemkoch vykonávať.

Odpoveď MsS – údržba a oprava lavičiek na Čajkovského 13-19 bola vykonaná
-
v mesiaci máj 2012,

Odbor  majetku – žiadosť o vyjadrenie k odkúpeniu pozemkov (Anton Kmeť). VMČ
-
predmetnú žiadosť prerokoval a neodporúča predmetné pozemky odpredať. VMČ

odporúča  predmetné pozemky prenajať. Súhlas s uvedeným bol vyjadrený

jednohlasne.

Odbor majetku – žiadosť o vyjadrenie k uzatvoreniu nájomnej zmluvy k umiestneniu
-
veľkoplošných reklamných zariadení. VMČ odporúča uzatvorenie  nájomnej zmluvy

k umiestneniu veľkoplošných reklamných zariadení  na ul. Dolnočermánska-
Škultétyho 1 ks  a Hviezdoslavova – Baničova 1 ks. Súhlas bol vyjadrený jednohlasne.

Odbor majetku – vyjadrenie k mimosúdnemu vyporiadaniu dvojitého vlastníctva(man
-
želia Gabašoví). VMČ žiadosť prerokoval a odporúča  uzatvoriť nájomnú zmluvu

o vyporiadaní dvojitého vlastníctva za podmienok uvedených v liste.   Súhlas VMČ

bol vyjadrený jednohlasne.

odpoveď odboru miestnych daní a poplatkov vo veci povoľovania prevádzkovania
-
kolotočov a cirkusov – VMČ berie odpoveď na vedomie,

oznámenie ref. dopravy a cestného hospodárstva o vyhradených parkovacích miestach
-
na Petzwalovej ulici. VMČ berie informáciu na vedomie a požaduje,  aby po skončení

obdobia na ktoré je miesto pre 2 fyzické osoby vyhradené nebolo vyhradenie

automaticky predĺžené, ale požaduje žiadosti predložiť na rokovanie VMČ.




oznámenie ref. dopravy a cestného hospodárstva – žiadosť pre MsP ohľadne zistenia
-
údajov pre zavedenie zmeny organizácie v parkovacom systéme na Klokočine III.

možnosť uverejňovať príspevky poslancov a členov VMČ
č. 4 je od 23.7. do
-
29.7.2012,


4 -- 
žiadosť o súhlasné stanovisko k otvoreniu prevádzky pizérie, grilu, a baru s vonkajšou
-
terasou na Mikovínyho ul. VMČ s umiestnením prevádzky súhlasí.


    K bodu 6 – rôzne:

vyjadrenie k žiadosti odboru majetku (Dubský) prenájom pozemku pod stánkom na
-
Škultétyho ul. Informácie o zámere boli doplnené a VMČ s prenájmom súhlasí.

vytvorenie pracovnej skupiny pre organizáciu Klokočinského jarmoku (p.Hollý,
-
predseda, členovia p. Vereš, p. Paliatka, p. Volfová, p. Frišo)

požiadavka na opravu jamy na Mikovíniho 9-11 – pre MsS Nitra.
-
požiadavka na poklopu dažďovej vpuste na Žilinskej ul. pri autobusovej zastávke
-
MHD,

zástupcovia ZŠ Benkova sa sťažovali na prašnosť z prevádzky skladu a štrkopieskov
-
na Pražskej ul.,

požiadavka na opravu chodníkov – Dolnočermánska obojstranne,
-
umiestnenie VOK,
-
požiadavka pre riaditeľa ZŠ Škultétyho na zlepšenie udržiavanie areálu školy,
-
opakovaná požiadavka pre MsS – zabezpečiť úpravu a dobudovanie zábradlí na
-
Čajkovského ul. a Bazovského a Mikovíniho ul.

zistiť možnosť opravy oplotenia MŠ Benkova výmenou plotových vložiek z areálu na
-
Nedbalovej ul.


Pripomienky a požiadavky VMČ:

Pre MsS  Nitra

      1. VMČ požaduje zabezpečiť opravu jamy na Mikovíniho č. 9-11.

      2. VMČ požaduje zabezpečiť opravu poklopu dažďovej vpuste na Žilinskej ul. pri

          autobusovej zastávke MHD.

      3.VMČ požaduje zabezpečiť úpravu a dobudovanie zábradlí na Čajkovského, Bazovského

a Mikovíniho ul.

      4. VMČ požaduje zabezpečiť obnovu, náter lavičiek a drevenej obruby pieskoviska pri

Mikovíniho 16.

Pre riaditeľa ZŠ Škultétyho


Zabezpečiť zlepšenie udržiavania areálu školy.
1.

Pre odbor komunálnych činností a životného prostredia


VMČ požaduje zistiť vplyv prašnosti prevádzky štrkopieskov na  Pražskej ul.
1.

v blízkosti ZŠ Benkova, nakoľko ZŠ sa sťažovala na zvýšenú prašnosť v objektoch

školy.


Pre odbor majetku

VMČ požaduje preveriť možnosť výmeny nepoškodených plotových vložiek z areálu
1.

na Nedbalovej ul. za poškodené plotové vložky v oplotení MŠ Benkova.


    Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 6.8.2012 o 16,00 hod. na MsÚ v Nitre.


Ing. Rudolf Hlavačka,v.r.

predseda VMČ č. 4




Zapísala:

Havránková

sekr. VMČ



