
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.  1/2012


zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa  9.1.2012 na

Mestskom úrade v Nitre   s týmto programom:


      1.    Otvorenie

Informácie z rokovania MZ, MR a komisií
2.

Vyhodnotenie akcie Vianoce na Klokočine
3.


4.    Plán práce na rok 2012

 Rôzne
5.


     Zasadnutie výboru mestskej časti otvoril  podpredseda VMČ František Hollý. Na zasadnutí

sa zúčastnilo 10 členov,  priložená je prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi.


K bodu  2/


Podpredseda VMČ p. Hollý podal  členom VMČ informáciu z posledného rokovania MR

a MZ, konaného v decembri 2011. 


K bodu 3/


Akciu Vianoce na Klokočine vyhodnotil podpredseda VMČ p. Hollý, prítomným poďakoval

za aktívnu účasť na tejto akcii. Prítomní sa vyjadrili k programu a k poskytnutému ob

čerstveniu.


K bodu 4/


Plán práce VMČ na rok 2012


Február - 13.2.2012

Otvorenie, kontrola úloh, informácie z rokovania MZ, MR a komisií
1.


Verejný poriadok, bezpečnosť na sídlisku a činnosť mestskej polície
2. 

Prerokovanie podnetov občanov, spolupráca s útvarmi MsÚ Nitra, došlá pošta
3. 

Rôzne
4. 

Marec – 12.3.2012


      1.   Otvorenie, kontrola úloh, informácie z rokovania MZ, MR a komisií


Informácia o stave komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe a harmonogram opráv
2.

mestskej časti Klokočina




Prerokovanie podnetov občanov, spolupráca s útvarmi MsÚ Nitra, došlá pošta
3. 

Rôzne
4. 

Apríl – 10.4.2012


      1. Otvorenie, kontrola úloh, informácie z rokovania MZ, MR a komisií


      2.Starostlivosť o zeleň


Prerokovanie podnetov občanov, spolupráca s útvarmi MsÚ Nitra, došlá pošta
3. 

Rôzne
4. 

Máj – 14.5.2012


      1.  Otvorenie, kontrola úloh, informácie z rokovania MZ, MR a komisií


Príprava Klokočinského jarmoku
2. 

Prerokovanie podnetov občanov, spolupráca s útvarmi MsÚ Nitra, došlá pošta
3. 

Rôzne
4. 

Jún – 11.6.2012


      1.  Otvorenie, kontrola úloh, informácie z rokovania MZ, MR a komisií


Verejný poriadok, bezpečnosť na sídlisku a činnosť mestskej polície
2. 

Prerokovanie podnetov občanov, spolupráca s útvarmi MsÚ Nitra, došlá pošta
3. 

Rôzne
4. 

K bodu 5/


Odpovede na pripomienky:


MsÚ, ref. dopravy a cest. hospod. – obnova vodorovného dopravného značenia  - práce je mo

žné realizovať len v závislosti na výške schválených finančných prostriedkov, zriadenie

prechodu pre chodcov oproti mestskej športovej haly na úrovni ul. Červenova – pri súčasnom

stave, kde nie sú vybudované chodníky, nie je možné zriadiť priechod pre chodcov.




Mestské služby Nitra – oprava detských ihrísk bola zaradená do plánu opráv detských ihrísk,

detské preliezačky nie sú momentálne k dispozícii, odpadové nádoby na exkrementy zvierat

sa v súčasnej dobe osádzajú. Realizácia zábradlí na Bazovského a Baničovej sa bude riešiť

v roku 2012 po schválení rozpočtu, zábradlie na Čajkovského v prípade opodstatnenosti po

žiadavky bude zaradená do prác v jarných mesiacoch roku 2012. Opílenie a presvetlenie

stromov a kríkov nad a za bytovým domom Bizetova 2,4,6 – požiadavka bude postúpená na

posúdenie útvaru hlavného architekta. Chodník pri zadnom vchode bytového domu na Jurkovi

čovej 1 je účelový a slúži len pre obyvateľov daného domu. Nepatrí do správy Mestských slu

žieb, je v správe správcu bytového domu. Výmenu piesku v pieskoviskách v okolí Jurkovi

čovej 1 budú riešiť v jarnom období v závislosti od rozpočtu na rok 2012. Betónová vpusť na

odtok zrážkovej vody v svahu pri bytovom dome na Beethovenovej 18 bola vyčistená v II.

dekáde októbra.


MsÚ, odbor komun. činností a životného prostredia – stojiská sa pravidelne dočisťujú každý

utorok, kedy o.i. zbierajú aj nadrozmerný odpad, ktorého ukladanie k nádobám je zakázané.

Odbor kom. činností a živ. prostredia v súčinnosti s Mestskými službami pravidelne vyzýva

majiteľov súkromných pozemkov k ich pravidelnej údržbe. S vybudovaním nových výbehov

sa v roku 2012 neuvažuje najmä z finančných dôvodov. Požiadavka na opravu lavičiek na

nádvorí Mikovíniho 4 bola odstúpená na Mestské služby Nitra.


Mestská polícia Nitra – nepojazdné vozidlá na ul. Mikovíniho a Novomeského ul., bola

vyhotovená fotodokumentácia, zistení majitelia.


Došlá pošta:


1. MsÚ, ref. dopravy a cest. hospod. – zaslanie zápisnice z tvaromiestnej obhliadky zvolanej

na základe požiadavky p. Látečku z Bizetovej ul. VMČ žiada od pána Látečku  doložiť

stanovisko občanov z Bizetovej ul. a 2 vchodov paneláku Beethovenovej.


2. Pavol Obertáš, splnomocnený zástupca vlastníkov Čajkovského 13-19 žiada o revitalizáciu

lavičiek pred vchodmi Čajkovského 15,17,19, nakoľko lavičky sú v zanedbanom stave. 

Žiadosť bude odstúpená na odbor kom. činností a životného prostredia MsÚ.


3. MsÚ, odbor kom. činností a život. prostredia – list zaslaný na vedomie, s pani Hajlovou

z Jurkovičovej 1, bola vykonaná tvaromiestna obhliadka – výrub porastu – bude zabezpečené

Mestskými službami podľa poradia doručených žiadostí.


4. MsÚ, ref. dopravy a cest. hospodárstva – Žiadosť  JUDr. Jany Šatkovej, Nitra, Petzwalova

36 o stanovisko k vyhradeniu parkovacieho miesta pre fyzickú osobu na uvedenej adrese.


VMČ nesúhlasí s vyhradením parkovacieho miesta.




5. MsÚ, odbor majetku – žiadajú o vyjadrenie k žiadosti Ľuboša Száraza, bytom Nitra,

Novomeského 13 o prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. 7240/1 o výmere 18 m2

kat. úz. Nitra ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c/ Zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom mestské zastupiteľstvo

v Nitre rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  Jedná sa o pozemok pod

stánkom, ktorý  odpredala p. Renáčová Anna p. Ľubošovi Szárazovi, sortiment zostáva

nezmenený.


VMČ súhlasí s uvedeným prenájmom časti pozemku v zmysle požiadavky za tých istých

podmienok ako mala predchádzajúca nájomníčka  pozemku.


Pripomienky VMČ:


1. Pre MsP: VMČ žiada preveriť vrak auta – favorit biely bez ŠPZ na Benkovej ul. /pri budove

býv. Výpočtového strediska/ a ďalší vrak auta  /bordovej farby/ ŠPZ NR 579 BO na

parkovisku pred Sandokanom na Jurkovičovej ul.,  v ktorom prespáva bezdomovec


2. Pre ref. hospod. prevádzky: VMČ žiada opraviť rozbité sklo na informačnej tabuli pri Bille.


3. Pre ref. dopravy a cest. hosp.: VMČ žiada vymeniť rozbité zrkadlo na križovatke ulíc

Popradská, Partizánska a roh Mikovíniho ul.


4. Pre MsP: VMČ žiada vykonávať kontroly priamo na ihrisku na Novomeského ul. /indiánske

ihrisko/ nakoľko tam mládež fajčí a pije alkohol.


5. Pre odbor komun. činností a ŽP: VMČ žiada opraviť chodník – uložiť kocky na križovatke

Dolnočermánska – Hviezdoslavova, zostala tam jama po zdemolovanom verejnom osvetlení.


6. Primátorovi mesta Nitry: VMČ  nesúhlasí so zámerom mesta odkúpiť do vlastníctva byty

v obytnom súbore „Harmónia“ na Nedbalovej ul.


7. Primátorovi mesta Nitry: VMČ žiada, aby vedenie mesta decentralizovalo kultúrne aktivity

mesta do mestských častí a to v pomere k počtu obyvateľov v tejto mestskej časti žiadame

podporiť Klokočinský jarmok 2012 sumou 13.330,- €.


8. Pre ref. dopravy a cest. hosp.: VMČ žiada posúdiť dopravu na Golianovej ulici na Kloko

čine:


- v strede komunikácie  je retardér, ktorý neplní svoju činnosť


- vysoká rýchlosť na tejto komunikácii, nedá sa prejsť na druhú stranu


- po celej komunikácii nie je prechod pre chodcov


- žiadame  zriadiť prechod pre chodcov pri autobusovej zastávke oproti škole /Gymnázia/


- zvážiť zákaz vstupu nákladných vozidiel na Golianovu ulicu




     P. Rácová navrhla, aby VMČ pripravil ples „Senior ples“ pre dôchodcov v Mestskej hale na

Klokočine za symbolickú cenu. Túto myšlienku prediskutujú s primátorom mesta p. Rácová

a p. Hollý.


Ďalšie zasadnutie VMČ sa bude konať dňa 13.2.2012 o 16,00 hod. v Senior centre na Bani

čovej ul.


Ing. Rudolf Hlavačka,v.r.

           predseda výboru mestskej


časti č. 4 Nitra-Klokočina

Zapísala: Helena Miháliková

               sekretárka VMČ



