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. 5/2013
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa 13. 5. 2013
na Základnej škole Beethovenova ul. v Nitre s týmto programom:

1. Otvorenie
2.
3.
4.
5.
6.

Informácie z rokovania MZ, MR a komisií MZ
Príprava Klokočinského jarmoku
Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
Poţiadavky a pripomienky VMČ
Rôzne

Zasadnutie výboru mestskej časti otvoril podpredseda VMČ p. František Hollý. Na
zasadnutí sa zúčastnilo 11 členov VMČ, priloţená je prezenčná listina s vlastnoručnými
podpismi.
K bodu 2/
Informácie z rokovania MZ, MR a komisií MZ
Informoval p. poslanec Hollý.
K bodu 3/
Príprava Klokočinského jarmoku
Klokočinský jarmok bude v dňoch 30.8.2013 aţ 1.9.2013, z odboru kultúry Mestského úradu
Nitra bol predloţený predbeţný program jarmoku. VMČ navrhuje do komisie pre výber
stánkov na Klokočinský jarmok týchto členov: Hollý, Svitač, Císar, Volfová, Gajdoš, Vereš
a Frišo.
K bodu 4/
Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
1. Patúcová Zuzana – ţiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP na
Novomeského 75 – VMČ súhlasí.
2. Ing. Milan Mikulec splnomocnený zástupca bytov Bizetova 14-18 ţiada opraviť
lavičky pred obytným domom. VMČ odstupuje poţiadavku na MsÚ Nitra, odbor
komunálnych činností a ţivotného prostredia.
3. Mestský úrad Nitra, odbor majetku predloţili ţiadosť Jaroslava Lysého a manţ. Aleny
Lysej o odkúpenie časti pozemku parc. č. 7261/201 o výmere cca 1400 m2 v k.ú.
Nitra, Kmeťova ul. za účelom postavenia domu na bývanie s priestorom na
podnikanie – kozmetický salón. Ţiadame predloţiť na zasadnutie VMČ urbanistickoarchitektonickú štúdiu s vyjadrením hlavného architekta mesta Nitry.
4. Mestské sluţby Nitra predloţili návrh likvidácie pieskovísk na sídlisku Klokočina.
Členovia VMČ preveria tieto návrhy likvidácie pieskovísk a VMČ sa vyjadrí na
ďalšom zasadnutí VMČ.
5. Základná škola, Škultétyho 1 predloţili ţiadosť k nájmu nebytových priestorov na ZŠ
Škultétyho 1 pre ARS STUDIO – Štúdio umenia, ľudová škola umenia a pre
Súkromnú strednú umeleckú školu. VMČ súhlasí s prenájmom nebytových priestorov
v zmysle ţiadosti.

6. Mestský úrad Nitra, útvar hlavného architekta predloţili vyjadrenie k ţiadosti
o posúdenie moţnosti riešenia parkovacích miest na ul. Beethovenova 14-18 v Nitre.
Spracovaná je urbanisticko-architektonická štúdia statickej dopravy obytného súboru
Klokočina, ktorá rieši moţnosti rozšírenia a vytvorenia parkovacích miest v zmysle
priloţenej situácie, útvar UHA odporúča zabezpečiť vypracovanie projektovej
dokumentácie cez odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ Nitra.
7. Mestský úrad Nitra, odbor majetku predloţili ţiadosť spoločnosti DROMOS, s.r.o. so
sídlom Nitra, Svätoplukova 13 (nájomná zmluva za účelom výstavby
a prevádzkovania stavby BEACH CLUB, PARK POD BORINOU NITRA), v ktorej
ţiadajú o odpustenie nájomného do času kolaudácie predmetnej stavby, resp.
minimálne na obdobie jedného kalendárneho roka. VMČ nesúhlasí s odpustením
nájomného. VMČ prizve na budúce zasadnutie VMČ zástupcov firmy DROMOS,
s.r.o., aby informovali VMČ o začatí a ukončení výstavby a sprevádzkovaní
prevádzky.
K bodu 5/
Poţiadavky a pripomienky VMČ
1. VMČ ţiada, aby sa dodrţiaval rokovací poriadok MZ, aby materiál ktorý nebol
prerokovaný na zasadnutí VMČ, aby nebol posunutý na zasadnutie MZ.
2. VMČ ţiada pred obytným domom Čajkovského 18 osadiť lavičku.
3. VMČ opakovane ţiada Mestské sluţby Nitra vybudovať schody so zábradlím pre
prechod obyvateľov z ulice Antona Točíka na ul. Na Hôrke /sú tam provizórne
schody/.
4. VMČ ţiada zhotoviť prepojovací chodník v trávnatej ploche medzi Parkom pod
Borinou k Family centru na úrovni pergoly /bliţšie info podá p. poslanec Vereš/.
5. VMČ ţiada zabezpečiť náter hrdzavého zábradlia okolo komunikácie na kriţovatke
Hviezdoslavova a Dolnočermánska.
6. VMČ ţiada odbor KČ a ŢP Ing. Kramára, aby na jarné upratovanie bol umiestnený
VOK na Bazovského 12 /namiesto Bazovského 8/ na trávnatú plochu vedľa stojiska
na komunálny odpad.
K bodu 6/
Rôzne
Zasadnutie výboru bude 10.6.2013 na Mestskom úrade v Nitre o 15,30 hod. Na tomto
zasadnutí bude zhodnotenie činnosti a spolupráce s mestskými organizáciami a odbormi MsÚ,
budú prizvaní zástupcovia Mestských sluţieb Nitra a Mestskej polície Nitra.

Ing. Rudolf Hlavačka,v.r.
predseda výboru mestskej
časti č. 4 Nitra-Klokočina
Zapísala: Helena Miháliková
sekretárka VMČ

