
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.  2/2012


zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 13.2.2012

v priestoroch  Správy zariadení sociálnych služieb, Baničova ul. Nitra.


Program:

Otvorenie
1.

Kontrola plnenia úloh, informácia z rokovania MZ, MR a komisií
2.

Správa o bezpečnostnej situácii 
3.

Prerokovanie došlej pošty a stanoviská  k nej, podnety občanov
4.

Rôzne
5.


Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnilo  14  členov  VMČ,  2 sekretárky VMČ, l zástupca MsP, l ob

čan (viď prezenčná listina)


Rokovanie:

K bodu 1 – zasadanie VMČ otvoril a viedol  Ing.Rudolf Hlavačka, predseda VMČ, ktorý

privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Vzhľadom k prítomnosti občana

vo veci požiadavky na budovanie parkoviska bola táto problematika prerokovaná pred bodom

č. 2 v rámci bodu l. Rokovania sa zúčastnil pán Ladislav Látečka splnomocnený zástupca

vlastníkov Bizetova č. 25-33, ktorý predložil zápisnicu z členskej schôdze vlastníkov bytov zo

dňa 12.10.2010 na schôdzi vlastníci odsúhlasili rozšírenie a úpravu parkoviska pred vchodmi.

Zároveń predložiť súhlasy občanov z Beethovenou ulice, ktorí súhlasia s vybudovaním

parkoviska s požiadavkou dodržania vzdialenosti  5 metrov od bytového domu. Požiadavky ob

čanov, ako aj návrhy riešenie parkovacích plôch budú riešené v spolupráci s odborom

výstavby MsÚ (zabezpečí p.poslanec Hollý). 

K bodu 2 – referovali poslanci, členovia MR a VMČ

K bodu 3 – o bezpečnostnej situácii v mestskej časti Klokočina referoval veliteľ okrsku

Klokočina Bc. Rudolf Husár. Oboznámil prítomných s kontrolnou činnosťou vykonávanou

v mestskej časti Klokočina. Túto vykonáva v súčasnosti 16 príslušníkov a l veliteľ okrsku.

Kontrolná činnosť bola zameraná najmä na parkovanie nepojazdných vozidiel, aktuálne je

evidovaných 23 vrakov. Odstránených bolo 66 vrakov. Ďalej bol riešený chov a venčenie

psov, rušenie nočného pokoja, dodržiavanie zatváracích hodín v prevádzkach, parkovanie

vozidiel, zadržané boli hľadané osoby, bola vykonaná asistencia pri požiari, kontroly po

žívania alkoholických nápojov u mladistvých a neplnoletých osôb, zakladanie divokých

skládok a ďalšie . Priestupcom boli udeľované  pokuty.

p. Hollý požiadal o zvýšenie kontrolnej činnosti počas jarných prázdnin a poukázal na držanie

psov na sídlisku, ktoré majú majitelia prihlásené v iných obciach, aby sa vyhli plateniu

poplatku za psa v meste Nitra.

p. Paliatka požiadal o vykonanie kontrol merania rýchlosti v obytnej zóne (20 km). P. Husár

požiada o spoluprácu pri meraní rýchlosti dopravnú políciu. Ďalej p. Paliatka poukázal na

nebezpečný prístup ku kontejnerom na komunálny odpad na Partizánskej ul., občania sú

nútení vstupovať na vozovku.  Požiadavka na úpravu stojísk bude odstúpená odboru

komunálnych  činností   a ŽP MsÚ.
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K bodu 4  - prerokovaná bola táto došlá pošta:

návrh na zjednosmernenie komunikácii v časti Klokočina a riešenie parkovania
-
v obytných zónach, zavedenie parkovacieho systému. Návrh bol spracovaný referátom

dopravy a cestného hospodárstva. Pre posúdenie návrhu bola zostavená komisia v zlo

žení pp. Hollý, Paliatka, Vereš a Císar. Stanovisko VMČ bude prijaté na rokovaní VM

Č v marci 2012.

list p. Heleny Rožkovej, Benkova č. 24/5, 949 11 Nitra ohľadne námietky voči výške
-
mesačných splátok v nájomnej zmluve č.j. 2264/2011/OM. VMČ nemá kompetencie

stanovovať výšku úhrad za služby. Žiadosť bude odstúpená odboru majetku MsÚ.

Odbor komunálnych činností a ŽP odstúpil žiadosť p. Obertáša ohľadne revitalizácie
-
lavičiek na Čajkovského 13-19 Mestským službám Nitra – VMČ zobral informáciu na

vedomie. 

Odbor komunálnych činnosti a ŽP odpovedal na pripomienku VMČ ohľadne po
-
škodenej dlažby pri verejnom osvetlení na križovatke ulíc Dolnočermánska,

Hviezdoslavova, Mikovíniho po výmene stĺpa verejného osvetlenia. Oprava dlažby

bola vykonaná 13.1.2012. VMČ zobral informáciu na vedomie.

- odpoveď MsP ohľadne riešenia vrakov  motorových vozidiel na Benkovej a Jurkovi
-
čovej ul. VMČ zobral informáciu na vedomie.

žiadosť odboru školstva, mládeže a školstva o vyjadrenie vo veci súhlasu s prenájmom
-
nebytových priestorov v MŠ Beethovenova ul. s podnikateľským zámerom výroby

obedov a ich distribúcie pre M. Líšku – agentúra LIOB Lužianky. VMČ s uzatvorením

nájomnej zmluvy súhlasí.

 prerokovanie písomnej žiadosti PaedDr. Petra Zákopčana o zrušenie členstva v radách
-
škôl MŠ Alexyho a MŠ Novomestského. VMČ berie žiadosť na vedomie a navrhuje za

členku rady MŠ Alexyho p. Ivetu Horkovú a za členku rady MŠ Novomestského

p.Ing.Alexandru Ferenczi Vaňovú, PhD.

Informácia o rokovaní týkajúcom sa prípravy projektovej dokumentácie ohľadne
-
„Okružnej križovatky Hviezdoslavova, Pražstá, ktoré s konalo dňa 25.1.2012 na MsÚ

v Nitra. Na základe odporučenia zástupcu ODI PZ bude PD dopracovaná (tri bypassy).

VMČ zobral informáciu na vedomie.
-
informácia o možnosti uverejňovať príspevky predsedov a členov VMČ – pre VMČ č.
-
je stanovený termín 14. týždeň.

informácia o 100 ročnej jubilantke – preverí p. Hollý
-
odpoveď primátora mesta vo veci pripomienok VMČ z rokovania VMČ zo dňa
-
9.1.2012 – zámer kúpy bytových domov Harmonia a decentralizácie kultúrnych aktivít

– VMČ zobral odpoveď na vedomie.


K bodu 5 – rôzne

informácia pp. Hollého a Vereša ohľadne návrhu scenára Klokočinského jarmoku,
-
ktorý sa bude konať v dňoch 31. 8. až 2.9.2012. Prerokované boli technické a organiza

čné záležitosti týkajúce sa zabezpečenia jarmoku. VMČ s predbežným scenárom

súhlasí.  Definitívny program bude prerokovaný na marcovom zasadnutí VMČ, kedy

budú určené pracovné skupiny z radov VMČ pre zabezpečenie jednotlivých bodov

programu.

predbežná informácia o pristavení kontajnerov v rámci jarného čistenia mesta.
-
požiadavka na opravu chodníka od LIDLA až po kruhový objazd pri Dome Matice
-
slovenskej – požiadavka bude odstúpená MsS Nitra.




predbežná informácia  o návrhu usporiadať v mesiac marec 2012 „Zabíjačku na Kloko
-
čine“ informovali pp. Vereš a Svitač. VMČ s konaním akcie súhlasí.
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preveriť stav opravy spomaľovacích prahov - pripomienka bola odstúpená na ref.
-
DaCH z rokovania VMČ dňa 12.12.2011 – urgovať odpoveď.


Pripomienky a požiadavky VMČ:


Pre MsS  Nitra

      1.VMČ požaduje vykonať opravu chodníka na Dolnočermánskej ul. od LIDLA po

kruhový objazd pri Dome Matice slovenskej.


Pre odbor komunálnych činností a ŽP

      1. VMČ požaduje vykonať úpravy na kontajnerových stojiskách na Partizánskej ul. tak,

aby bol zabezpečený prístup do stojísk z chodníka a nie z komunikácie, kde je ohrozovaná

bezpečnosť občanov premávkou na komunikácii.


Pre MsP

l. VMČ požaduje zabezpečiť zvýšenú pochôdzkovú činnosť v čase jarných prázdnin

a zabezpečiť kontroly merania rýchlosti motorových vozidiel v obytných zónach na Kloko

čine.


    Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 12.3.2012 o 16,00 hod. na ZŠ

Beethovenova.     


Ing.Rudolf Hlavačka,v.r.

                                                                                       predseda VMČ č. 4


Zapísala:

Havránková

sekr. VMČ





