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

Sekretárky VMČ:
H.Miháliková, M.Havránková
Zápisnica

č. 4/2013

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 8.4.2013
v priestoroch Mestského úradu v Nitre v Nitre.
Program:
1.Otvorenie, kontrola uznesení
2.Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3.Informácia o stave údržby verejnej zelene
4.Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
5.Rôzne
6.Požiadavky a pripomienky VMČ
Zasadnutia VMČ sa zúčastnilo 16 členov VMČ, 2 sekretárky VMČ, Ing. Vencelová,
(MsS) – 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.
K bodu 2 – k bodu referovali prítomní poslanci.
K bodu 3 – so stavom údržby verejnej zelene informovala Ing. Vencelová, referentka MsS
Nitra. V meste Nitra sa udržiava 260,89 ha verejne prístupnej zelene. Starostlivosť o verejnú
zeleň obsahuje zber nečistôt anorganického pôvodu, vyhrabávanie trávnikov, kosby
trávnikov, údržba detských ihrísk a prvkov malej architektúry, rez drevín a výruby drevín.
T.č. sa začalo s čistením priestranstiev od odpadu. Koncom apríla sa očakáva vykonanie prvej
kosby. Ing. Vencelová zodpovedala na otázky členov VMČ. Pripomienky a požiadavky
týkajúce sa verejnej zelene sú uvedené v bode č. 6.
K bodu 4 - došlá pošta a vyjadrenia k nej
- preloženie stĺpa verejného osvetlenia a osvetlenie parkoviska na Jedlíkovej ul. – po
vykonaní tvaromiestnej obhliadky bude požiadavka riešená prostredníctvom
prevádzkovateľa verejného osvetlenia firmou ELcomp Nitra,
-

oprava a doplnenie hracích prvkov na detskom ihrisku na Bizetovej ul. – opravu hracích
prvkov vykonajú MsS Nitra a doplnenie hracích prvkov (zvieratká na pružine) odbor KČaŽP
MsÚ,

-

žiadosť Gabriely Waldnerovej o vyčistenie odtokového kanála za objektom
Jurkovičova 3 – 11. Upchatie kanála spôsobuje zaplavovanie pivničných priestorov
a výťahových šácht v objekte. Požiadavka bude odstúpená MsS Nitra.
odpoveď odboru investičnej výstavby a rozvoja –
vypracovanie projektovej
dokumentácie parkoviska na Nedbalovej ul. bude zaradené do návrhu rozpočtu mesta
Nitry na rok 2014,
informácia o rozkopávkach - v mesiaci január a február neboli v mestskej časti
Klokočina povolené žiadne rozkopávky.

-

-

2–

žiadosť odboru majetku o vyjadrenie k prenájmu časti pozemku par.č. 7348/1 –
ostatné plochy v kat.úz. Nitra o výmere 18 m2 pod stánkom s rýchlym občerstvením
pre Patrika Klenka – VMČ s prenájmom časti pozemku a uzatvorením nájomnej
zmluvy súhlasí.

K bodu 5:
- požiadavka na čistenie plôch od odpadkov aktivačnými pracovníkmi,
- požiadavka pre MsS na zmapovanie funkčných a nevyužívaných detských ihrísk
a pieskovísk. V prípade nevyužívania bude po prerokovaní a schválení daný návrh na
ich zrušenie. Demontované prvky budú umiestnené tam, kde budú používané.
- Dr. Frišo tlmočil poďakovanie občanov poslancom za nesúhlas so zastavaním
Svätoplukovho nám.,
- p. Paliatka referoval o pracovnom rokovaní k riešeniu parkovania v jednotlivých
mestských častiach a k návrhu VZN ohľadne predaja časti parkovacích miest, resp.
možnosti vytvorenia parkovacích miest vo vnútroblokoch. Opakovane boli riešené
viaceré alternatívy smerujúce k zlepšeniu parkovania a rozšírenia parkovacích miest.
VMČ neodporúča riešiť budovanie parkovacích miest na úkor zelene. Navrhuje zvýšiť
informovanosť občanov ohľadne výhod zjednosmernenia komunikácií. Návrh predaja
časti parkovacích miest sa bude skúšobne realizovať ako pilotný projekt v MČ Diely.
VMČ tiež navrhuje riešiť možnosť zvýšenia počtu parkovacích miest a riešenia
statickej dopravy v súlade s už spracovanými štúdiami, ktoré má MsÚ k dispozícii.
Požiadavky na statickú dopravu riešiť ref. dopravy MsÚ, tu sústreďovať všetky
požiadavky a porovnávať ich so spracovanou štúdiou. VMČ konštatoval, že
spracovanie štúdií je finančné náročné a je nehospodárne, ak tieto potom nie sú
využívané. Táto požiadavka bude priamo odstúpená ref. dopravy MsÚ.
- Dotaz ohľadne rekonštrukcie objektu polikliniky na Klokočine – rekonštrukcia bude
realizovaná, bude vykonaná aj rekonštrukcia objektov MŠ a ZŠ,
- požiadavka na pristavenie kontajnera na Baničovu č. 3 za účelom vypratania
priestorov po požiari, požiadavka bude postúpená OKČaŽP,
- požiadavka na zabezpečenie odchytu holubov – požiadavka bude odstúpená na
OKČaŽP,
- možnosť riešenia prechodu pre chodcov na Hviezdoslavovej ul. pri Kauflande a od
poliklinky na Klokočine k OC BILLA (v zelenom páse),
- Táto požiadavka bude priamo odstúpená ref. dopravy MsÚ. požiadavka na opravu
chodníka Kmeťova na Golianovu a chodník v zákrute Kmeťova Hviezdoslavova.
Pripomienky a požiadavky VMČ:
Pre MsS Nitra
1. VMČ požaduje zabezpečiť opravu chodníka v úseku Kmeťova Golianova
a v zákrute Kmeťova – Hviezdoslavova.
2. VMČ požaduje zabezpečiť vyčistenie odtokového kanála za bytovým domom
Jurkovičova 3-11. Upchatie kanála spôsobuje zaplavovanie pivničných priestorov
a výťahových šácht v bytovom dome.
3. Požiadavka na zmapovanie funkčných a nefunkčných detských ihrísk a predloženie
správy s návrhom na riešenie na rokovanie VMČ.

-

3–

Pre odbor komunálnych činností a životného prostredia
1. VMČ požaduje zabezpečiť vyzbieranie odpadkov na Klokočine aktivačnými
pracovníkmi.
2. VMČ požaduje v rámci možností zabezpečiť odchyt holubov na Klokočine.
Pre útvar hlavného architekta – ref. dopravy a CH
l. VMČ požaduje posúdiť možnosť vybudovania prechodu pre chodcov cez Hviezdoslavovu
ul. pri Kauflande a v zelenom páse od polikliniky na Klokočine k OC Billa.
Záverom predseda VMČ č. 4 poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie VMČ
ukončil.
Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa
Beethovenova ul. v Nitre.

13.5.2013 o 15,30 hod. na ZŠ

Miloš Paliatka, v.r.
podpredseda VMČ č. 4

Zapísala:
Havránková
sekr. VMČ

