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

Sekretárky VMČ:
H.Miháliková, M.Havránková
Zápisnica

č. 8/2013

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 19.8.2013
v priestoroch Mestského úradu v Nitre.
Program:
1.Otvorenie
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3. Organizačné a technické zabezpečenie Klokočinského jarmoku
4. Kontrola plnenia pripomienok VMČ za I.polrok 2013
5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
6. Rôzne
7.Požiadavky a pripomienky VMČ
Zasadnutia VMČ sa zúčastnilo 13 členov VMČ a
sekretárka VMČ podľa prezenčnej
listiny.
K bodu č. 1
Zasadanie otvoril a viedol predseda VMČ p. Ing.Hlavačka. Privítal prítomných a oboznámil
ich s programom rokovania.
K bodu č. 2
Bola podaná informácia o konaných rokovaniach.
K bodu č. 3
Prerokované boli všetky organizačné a technické zabezpečenia a úlohy, určená účasť a
zodpovednosť jednotlivých členov VMČ. Stretnutie všetkých členov VMČ je v piatok
30.8.2013 o 15,00 hod. na mieste konania jarmoku. Slávnostné otvorenie Klokočinského
jarmoku je plánované dňa 30.8.2013 o 17,00 hod. za účasti vedenia mesta. Propagačné
plagáty k jarmoku budú členmi VMČ umiestnené do informačných tabúľ.
K bodu č. 4
VMČ prerokoval spracované vyhodnotenie pripomienok za I. polrok 2013. Pripomienky
a požiadavky, ktoré neboli doteraz realizované budú opakovane odstúpené s upozornením na
ich plnenie.
K bodu č. 5
- Oboznámenie s harmonogramom jesenného upratovania – materiál bude členom
zaslaný mailom aj s už zapracovanými pripomienkami a bude upresnený na
septembrovom zasadnutí.
- Odbor majetku – žiadosť o vyjadrenie (Čerešňový vrch, 39 rodinných domov). VMČ
prerokoval ponuku na odkúpenie pozemkov par.č. 7454/2 o výmere 1000 m2 za cenu
1,- € a par.č. 7452/1 o výmere 4979 m2 sa cenu 1,- € a bezodplatné zriadenie
vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Nitry par.č. 7444/1 o výmere
16 533 m2 v prospech spol. Západoslovenská distribučná, a.s.. VMČ č. 4 odkúpenie
pozemkov odporúča riešiť na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej bude
uvedené, že mesto Nitra odkúpi
parcely za 1,- € až po vybudovaní
inžinierskych sietí (plynovod, vodovod, rozvody elektrického NN, verejné osvetlenie,
kanalizácia, komunikácia a chodník). VMČ so zriadením bezodplatného vecného
bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Nitry par.č. 7444/1 o výmere 16 533 m2
v prospech spol. Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí ( hlasovanie 13 prítomných
členov bolo za, 0 proti, 0 sa zdržalo),

-
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Odbor majetku požiadal o stanovisko k prenájmu časti pozemku parc.č. 7350
o výmere 18 m2 pod predajným stánkom so sortimentom potravinárskych výrobkov
pre Ivana Kováča, Cabaj Čápor 1350. VMČ s prenájmom časti pozemku
súhlasí.(hlasovanie 13 prítomných členov bolo za, 0 proti, 0 sa zdržalo),
- Prerokovanie žiadosti o posúdenie investičného zámeru a vydanie stanoviska
k umiestneniu stánku s občerstvením v lokalite križovatky Hviezdoslavova
Dolnočermánska (žiadateľ LUMA Nitra). VMČ sa oboznámil aj so stanoviskom
útvaru hlavného architekta k predmetnej veci a s umiestnením stánku v tejto lokalite
nesúhlasí. VMČ odporúča ani v budúcnosti nerozširovať počet stánkov v tejto lokalite.
- Odpoveď odboru komunálnych činností a ŽP k umiestneniu lavičiek pred bytovým
domom Škultétyho č. 32-34 – doplnenie lavičiek bude realizované po ich dodaní v II.
polroku 2013.
K bodu č. 6
- RNDr. Rácová informovala o sťažnosti občanov bývajúcich na Čajkovského ul. na
prevádzku Clubu MONACO. Sťažnosť je riešená aj ÚHK a kontrola dodržiavania
nočného kľudu bude zabezpečená zo strany MsP.
- p. Hollý požadoval zabezpečiť vyčistenie plôch, okolitých ulíc a chodníkov v mieste
konania Klokočinského jarmoku,
- p. Paliatka požaduje osadiť zábradlia pri chodníkoch vedúcich k zariadeniu pre
seniorov na Baničovej ul. Chodníky sú nebezpečné hlavne v zimnom období –
požiadavka pre MsS.
- opakovaná požiadavka na odstránenie alebo preloženie pieskoviska na Beethovenovej
ul. VMČ požiadavku odporučil realizovať už 10.12.2012. Odstránenie ihriska, alebo
prekládka doteraz neboli realizované – pre OKČ a ŽP
- požiadavka na posunutie lavičky na Čajkovského do inej polohy a doplnenie 2 ks
lavičiek.
Záverom predseda VMČ č. 4 poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie VMČ
ukončil.
Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 9.9.2013 o 15,30 hod. v priestoroch
Mestského úradu v Nitre.
-

Ing. Rudolf Hlavačka,v.r.
predseda VMČ č. 4
Zapísala:
Havránková
sekr. VMČ

