Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina
Predseda VMČ:

Sekretárky VMČ:

Ing. Rudolf Hlavačka

H.Miháliková, M.Havránková

Zápisnica

č. 12

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 12.12.2011.
Program:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie činnosti VMČ za rok 2011
3. Príprava akcie Vianoce 2011
4. Harmonogram zasadnutí VMČ na I. polrok 2012
5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
6. Rôzne
Zasadnutia

VMČ

sa

zúčastnilo

15 členov

VMČ,

2 sekretárky VMČ(viď prezenčná

listina).

K bodu 1 – zasadanie VMČ otvoril a viedol Ing. Rudolf Hlavačka, predseda VMČ.
Oboznámil s programom rokovania.
K bodu 2 – činnosť VMČ č. 4 zhodnotil Ing. R. Hlavačka, predseda. VMČ č. 4 je podľa ve
ľkosti mestskej časti aj podľa počtu členov VMČ najväčší v rámci mesta. Problémy sa v roku
2011 darilo vo väčšine prípadov riešiť k spokojnosti občanov. Úspešne boli realizované
viaceré projekty a investičné akcie. K prerokovávaným materiálom boli spracovávané odborné
a objektívne stanoviská. Členovia VMČ vytvorili pracovný kolektív vďaka ktorému boli
zvládnuté všetky akcie organizované mestom a VMČ, napr. Klokočinský jarmok, stretnutia
s dôchodcami a ďalšie. Dňa 17.12.2011 budú organizované Vianoce na Klokočine. Predseda
VMČ poďakoval za celoročnú prácu všetkým členom VMČ ako aj sekretárkam VMČ.
K bodu 3
Boli prerokované všetky technické a organizačné náležitosti pripravovanej akcie Vianoce na
Klokočine, ktorá sa bude konať dňa 17.12.2011 od 10,00 hod. v priestoroch tržnice na Jurkovi
čovej ul.. Boli rozdelené úlohy jednotlivým členom. Predseda VMČ požiadal všetkých
o aktívnu účasť na príprave a realizácii akcie.
K bodu 4
Boli stanovené termíny zasadnutí VMČ č. 4 na I. polrok 2012 nasledovne: 9.1., 13.2., 12.3.,
10.4., 14.5., a 11.6.2012.

K bodu 5
VMČ prerokoval a zobral na vedomie odpovede na pripomienky
a požiadavky
z predchádzajúcich rokovaní ako aj ostatnú došlú poštu:
odpoveď MsS – zimná údržba na Piešťanskej ul. bude vykonávaná,
- fólie v kanalizačných vpustiach na Piešťanskej ul. budú odstránené, avšak je
potrebné, aby občania neutesňovali kanalizačné vpuste opakovane,
- autobusový prístrešok na Čajkovského ul. vybudovaný nebude, nakoľko táto
zastávka slúži prevažne na vystupovanie.

-

2–

list Doc. Ivanovičovej ohľadne prenájmu priestorov kotolne VS 6 na výrobu pizze
a donáškovú službu. V súčasnosti prebieha stavebné konanie vo veci zmeny účelu u
žívania stavby. Je vecou stavebného úradu odborne posúdiť všetky okolnosti
umiestnenia plánovanej prevádzky.

-

odpoveď ref. dopravy a cestného hospodárstva – vyznačenie parkovacích miest na
parkoviskách – v roku 2011 bola obnova ukončená. Ďalšie vyznačovanie bude možné
realizovať až v r. 2012 podľa výšky schválených finančných prostriedkov,
- prechod pre chodcov na úrovni ul. Červenova v súčasnosti nie je možné zriadiť,
pretože tu nie je vybudovaný chodník. Vybudovanie chodníka nie je zaradené do
návrhu rozpočtu r. 2012.

-

list p. Obertáša – pristavenie VOK – požiadavka bola vybavená.
rekonštrukcia MŠ Benkova – výmena okien je realizovaná v tomto období, finančné
prostriedky na opravu strechy nie sú pre rok 2011 schválené.

-

žiadosť o súhlas s prenájmom priestorov v objekte Mestskej haly na Klokočine:
žiadateľka Slávka Pállyová, , účel nájmu kaderníctvo. VMČ s prenájmom priestorov
podľa návrhu predloženého SŠARZ Nitra pod č. 131/2011 zo dňa 15.11.2011 súhlasí.

-

požiadavky vznesené Ing. Lojdovou – odpoveď odboru komunálnych činností a ŽP
berie VMČ na vedomie.

-

VMČ č. 4 prerokoval materiál odboru majetku MsÚ ohľadne prenájmov v mestských
tržniciach (Štefánikova a Jurkovičova) a odporúča schváliť jednotlivé prenájmy
podľa predloženého návrhu.

K bodu 6
informácia p. Paliatku ohľadne rozpočtu mesta Nitry na rok 2012 v súvislosti
s akciami v mestskej časti Klokočina, informoval tiež o nutnosti riešiť parkovanie na
Klokočine zmenou celkového systému, čo bude realizované v roku 2012.
požiadavka na opravu spomaľovacích prahov (spomaľovacie prahy sú vtlačené do
vozovky, resp. časť ich chýba) na ul. Partizánska, križovatka Partizánska-Považská,
ul.Jurkovičova,
opakovaná požiadavka pre MsS na vybudovanie a opravy zábradlí na ul. Čajkovského
– predĺžiť zábradlie a ukončiť ho primeraných spôsobom, osadiť zábradlie vedľa
chodníka od Bazovského po Mikovíniho a zábradlie na Baničovej ul..
požiadavka pre ref. dopravy a CH – osadenie zákazových dopravných značiek pri
hromadných garážach na Čajkovského ul.
požiadavka pre MsS – oprava poškodenej prístupovej komunikácie pri hromadných
garážach na Čajkovského ul.
Pripomienky a požiadavky VMČ:
Pre MsS Nitra
1. VMČ opakovane požaduje vybudovať a opraviť zábradlia na ul. Čajkovského – predĺ
žiť zábradlie a ukončiť ho primeraných spôsobom, osadiť zábradlie vedľa chodníka od
Bazovského po Mikovíniho a zábradlie na Baničovej ul..
2. VMČ požaduje vykonať opravy prístupových komunikácii pri verejných garážach na
Čajkovského ul., ktorých povrchy sú poškodené natoľko, že spôsobujú poškodzovanie
podvozkov motorových vozidiel.

-

3–

Pre ref. dopravy a cestného hospodárstva
1. VMČ požaduje zabezpečiť opravu a doplnenie chýbajúcich prvkov spomaľovacích
prahov

(spomaľovacie prahy sú vtlačené do vozovky, resp. časť ich chýba) na ul.

Partizánska, križovatka Partizánska-Považská, ul.Jurkovičova.
2. VMČ požaduje osadiť dopravné značky ( zákaz vjazdu nákladných motorových
vozidiel) pri hromadných garážach na Čajkovského ul.
Najbližšie rokovanie VMČ sa bude konať dňa 9.1.2012 v priestoroch MsÚ Nitra.

Ing. Rudolf Hlavačka,v.r.
predseda VMČ č. 4

Zapísala:
Havránková
sekr. VMČ

