
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina

Predseda výboru: Ing. Rudolf Hlavačka

Sekretárky výboru: Helena Miháliková, Margita Havránková


                 Z á p i s n i c a č.  5/2012


zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa  14.5.2012

v Komunitnom centre na Nedbalovej ul.  s týmto programom:


1.  Otvorenie

2.  Informácia p. Obertáša

3.  Doprava na Klokočine

4.  Príprava Klokočinského jarmoku

5.  Prerokovanie podnetov občanov, spolupráca s útvarmi MsÚ Nitra, došlá pošta


      6.  Rôzne


     Zasadnutie výboru mestskej časti otvoril  predseda VMČ Ing. Rudolf Hlavačka. Na

zasadnutí sa zúčastnilo 12 členov, Ing. Pánsky z Mestského úradu, referátu dopravy

a cestného hospodárstva a p. Obertáš, zástupca vlastníkov bytov Čajkovského 13-19  prilo

žená je prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi.


K bodu 2/

P. Obertáš Pavol, splnomocnený zástupca vlastníkov bytov Čajkovského 13,15,17,19

predstavil internetovú stránku pre Klokočinu, na ktorej je možné prezentovať zápisnice z VM

Č, fotky z akcií uskutočnených výborom, mestom atď. Požiadal o vyznačenie žltého

vodorovného značenia na Čajkovského ulici. Žiadosť bude odstúpená na referát dopravy

a cestného hospodárstva MsÚ v Nitre.


K bodu 3/

Ing. Pánsky informoval o návrhoch na zjednosmernenie  komunikácií na sídlisku Klokočina

a o skúšobnom zavedení systému parkovania  na Klokočine III. a to tak, že na 1 byt by bol

vydaný 1 parkovací preukaz.

VMČ žiada referát dopravy a CH, aby zmapovali koľko je parkovacích miest a bytov na

Klokočine  a tiež koľko je prihlásených áut na Klokočine. Zároveň žiadame urobiť prieskum

koľko je dodávok na sídlisku Klokočina I., II. a III. VMČ navrhuje, aby dodávkové autá

parkovali mimo parkovísk, ktoré sú k obytným domom, napr. na Kmeťovej ul.

a Hviezdoslavovej ul.


K bodu 4/

Informáciu k programu Klokočinského jarmoku konaného v dňoch 31.8.2012 – 2.9.2012

podal poslanec p. Hollý. Program počas jednotlivých dní je spracovaný a takmer z celej časti

už aj zabezpečený.




K bodu 5/

Došlá pošta:


NTS, a.s. Nitra  informovala o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov na
1.

Bizetovej ul.  s p. Kohútovou .

Na vedomie: List z MsÚ, referátom dopravy a CH adresovaný Gymnáziu Golianova
2.

ul. – návrh na riešenie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky.

Mestská polícia Nitra: Odpoveď na pripomienku – zvýšená kontrolná činnosť
3.

a represívne opatrenia pri znečisťovaní verejných priestranstiev exkrementami

a ohorkami cigariet.

MsÚ, ref. dopravy a CH: Zaslaný zoznamu rozkopávok počas mesiacov marec a apríl
4.

2012.

MsÚ, odbor komunálnych činností a ŽP: Vyčistenie pozemku nad Gymnáziom
5.

Golianova ul. bolo zrealizované dňa 19.4.2012.

MsÚ, odbor investičnej výstavby a rozvoja: Výstavbu parkovacieho domu na
6.

Čajkovského ul. nemá odbor investičnej výstavby v pláne realizácií a ani neeviduje

zámer mesta realizovať túto stavbu v najbližšom období.

MsÚ, odbor miestnych daní a poplatkov žiada o vyjadrenie k záberu verejného
7.

priestranstva na trávnatej ploche v Nitre, Hviezdoslavova ul. p.č. 7566/5 /plocha

Supermaxu/  - prevádzkovanie kolotočov Štefana Práznovského počas Klokočinského

jarmoku 2012.  Podnikateľov, ktorí budú mať záujem prevádzkovať kolotoče

a predávať občerstvenie na Klokočinskom jarmoku 2012 bude vyberať komisia pred

uskutočnením tejto akcie.

MsÚ, oddelenie majetku: Predložená žiadosť o prenájom pozemku pod stánkom na
8.

Škultétyho ul. v Nitre, v ktorom sa plánuje predaj rýchleho občerstvenia. Stánok je

odpredaný p. Strápekom /so sortimentom predaj vajíčok/ p. Slavomírovi Dubskému zo

Serede.  VMČ žiada, aby p. Dubský prišiel na zasadnutie VMČ a informoval o svojom

podnikateľskom zámere, zatiaľ sa VMČ k žiadosti nevyjadruje.

MsÚ, útvar hlavného architekta: Predložená
žiadosť o stanovisko k investičnému
9.

zámeru „Bytové objekty – Klokočina“ p.č. 7420/2,4, 7425/2, k.ú. Nitra, investor:

CAMELOT NITRA, s.r.o.  - zmena počtu navrhovaných bytových domov a ich

nového osadenia, žiadateľ: TECH PROJEKT, spol. s.r.o., Mariánska 35, Prievidza.

VMČ dáva kladné stanovisko k uvedenej žiadosti za podmienok dodržania zákonného

postupu v stavebnom konaní a kladného vyjadrenia Komisie pre územné plánovanie,

architektúru a investičnú činnosť MZ v Nitre.


Pripomienky VMČ:

VMČ odporúča, aby sa mesto vážne zaoberalo realizáciou rekonštrukcie Polikliniky na
1.

Klokočine podľa prísľubov, ktoré boli dané.

VMČ odporúča Veolii Transport Nitra, a.s. prehodnotiť a doladiť cestovný poriadok
2.

k spokojnosti obyvateľov.

VMČ žiada osadiť 2 lavičky pri kotolňu pri paneláku Škultétyho 5 /info u p. Petrá
3.

šovej, členke VMČ/.

VMČ opätovne žiada vykonať opravu na Beethovenovej ul. – pri konci ulici je veľká
4.

jama – prepadnutá komunikácia   teraz je to vyznačené prenosným dopravným zna

čením.

VMČ žiada referát dopravy a CH, aby zmapovali koľko je parkovacích miest a bytov  
5.


      na Klokočine  a tiež koľko je prihlásených áut na Klokočine. Zároveň žiadame urobiť




      prieskum koľko je dodávok na sídlisku Klokočina I., II. a III.


VMČ žiada zvážiť komu vydá mesto povolenie na konanie podujatí, ako napr. cirkus, 
6.

             kolotoče na Hviezdoslavovej ul., nakoľko po poslednom cirkuse je zničená tráva,

             znečistené prostredie a sťažnosti obyvateľov.


K bodu 6/

RNDr. Rácová: Nitrianska komunitná nadácia bude oslavovať dňa 9.6.2012 10. výročie

vzniku  a chcú robiť akciu v Parku pod Borinou, zatiaľ VMČ neoslovili. VMČ uvíta ponuku

na spoluprácu.

Ďalej navrhuje vyčistiť priestor popri ceste nad Gymnáziom Golianova ul. /pozemok

cirkevný/, urobila by sa brigáda v spolupráci s p. Volekom /prevádzka Dilema/, pozisťuje p.

Rácová.


Sekretárky predložili odpoveď na pripomienku ohľadne zverejnenia zápisníc:

Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí VMČ upravuje čl. 8 ods. 7 Rokovacieho poriadku

výborov mestských časti – „iné osoby ako poslanci mestského zastupiteľstva majú

k zápisniciam z rokovaní VMČ prístup len so súhlasom predsedu výboru alebo prednostu

mestského úradu“. Na základe uvedeného preto možno konštatovať, že platná právna úprava

mesta neumožňuje hromadný prístup k zápisniciam zo zasadnutí VMČ.


Ďalšie zasadnutie VMČ sa bude konať dňa 11. 6. 2012 o 16,00 hod. na Gymnáziu

Golianova ul.


                                                                                                Ing. Rudolf Hlavačka

           predseda výboru mestskej


časti č. 4 Nitra-Klokočina

Zapísala: Helena Miháliková

               sekretárka VMČ





