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

Sekretárky VMČ:
H.Miháliková, M.Havránková

Z á p i s n i c a č. 12/2013
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 16.12.2013
v priestoroch Reštaurácie Múzeum v Nitre.
Program:
1.Otvorenie
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3.Zhodnotenie činnosti VMČ za rok 2013
4.Návrh plánu práce a harmonogramu zasadnutí na I. polrok 2014
5.Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
6.Rôzne
7.Požiadavky a pripomienky VMČ
Zasadnutia VMČ sa zúčastnilo 13 členov VMČ a sekretárky VMČ.
K bodu č. 1
Zasadanie otvoril a viedol predseda VMČ č. 45 Ing. Hlavačka. Privítal prítomných
a oboznámil ich s programom rokovania.
K bodu č. 2
Bola podaná informácia o konaných rokovaniach.
K bodu č. 3
Ing. Hlavačka, predseda VMČ č. 4 zhodnotil celoročnú činnosť výboru ako aj jeho
jednotlivých členov. Konštatoval, že všetky úlohy podľa plánu práce boli splnené. Kladne
zhodnotil aj akcie konané pre občanov mestskej časti (Vianoce a zabíjačka na Klokočine,
Klokočinský jarmok, posedenia so seniormi a ďalšie). Poďakoval všetkým členom VMČ ako
aj sekretárkam za aktívny prístup a prácu počas celého roku 2013.
K bodu č. 4
Prítomní boli oboznámení s návrhom plánu činnosti VMČ na I. polrok 2014 a bol zostavený
harmonogram zasadnutí. Plán činnosti aj harmonogram zasadnutí bol odsúhlasený.
Zasadnutia sa budú v I .polroku konať dňa 13.1., 10.2.,10.3., 14.4., 12.5. a 9.6.2014.
K bodu č. 5
- odbor majetku – vyjadrenie k návrhu súťažných podmienok pre vypracovanie
súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže – odpredaj pozemku C KN parc.č.
7261/209- ostatné plochy o výmere 1349 m2, k.ú Nitra – k návrhu bude dané
vyjadrenie na januárovom zasadnutí VMČ,
- odpovede na pripomienky a požiadavky VMČ
MsS – plochy na ul. Čajkovského boli pokosené,
- požiadavka ohľadne
opravy objektov (COOP Jednota) – jeden objekt bol
zrekonštruovaný a daný do prenájmu, rekonštrukcia ďalších objektov je naplánovaná
na rok 2014,
- prerokovanie žiadostí o vyhradenie parkovacích miest
a) Iveta Bencová, Petzwalova ul. – ZŤP – VMČ s vyhradením parkovacieho miesta
súhlasí,
b) vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu – Mgr. Jaroslava IvaničováVMČ s vyhradením parkovacieho miesta nesúhlasí,
c) vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu – Martin Tóth - VMČ
s vyhradením parkovacieho miesta nesúhlasí,
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d) vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu – Tibor Šrank - VMČ
s vyhradením parkovacieho miesta nesúhlasí,
žiadosť o vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu mesta na opravu parkoviska –
Spoločenstvo mladých, Petzwalova 58, Nitra – VMČ s opravou parkoviska súhlasí,
požiadavka na opravu parkoviska bude odstúpená odboru investičnej výstavby
a rozvoja MsÚ,
ref. dopravy a cestného hospodárstva – informácia o určení dopravného značenia
Škultétyho, Nedbalova a Partizánska ul., odpoveď na požiadavky ohľadne dopravnej
situácie na ul. Golianova.
požiadavka na bezbariérový prístup k obchodu BILLA od Sandokana a Lidla – VMČ
preverí požiadavku a potom bude riešiť vybudovanie bezbariérového prístupu.

K bodu č. 6
- zhodnotenie akcie Vianoce na Klokočine, ktorá sa konala dňa 14.12.2013
v priestoroch tržnice na Jurkovičovej ul. – akcia bola vyhodnotená ako mimoriadne
úspešná a stretla sa s kladnou odozvou od občanov. K úspechu akcie mimo tradičných
pochúťok a programu prispel aj príchod Mikuláša a Anjela (členovia VMČ). Všetkým
ktorí sa pričinili o realizáciu akcie bolo vyslovené poďakovanie.
- VMČ sa oboznámil s obsahom Správy o obhliadke porúch stavby 201305, ktorú
predložil Jaroslav Korytár splnomocnený zástupca vlastníkov bytov z Beethovenovej
č. 10-12 na základe vyžiadania VMČ. Spoločenstvo vlastníkov žiadalo vybudovanie
oporného múrika pri bytovom dome, čím by riešili poruchy bytového domu.
Z predloženej správy nevyplýva potreba vybudovania oporného múrika, technické
nedostatky na bytovom dome sú systémovými poruchami stavby.
- pripomienky a požiadavky zo stretnutí so seniormi boli odstúpené príslušným
organizáciám a zodpovedným osobám na ďalšie riešenie. Realizácia niektorých, najmä
investičných akcií si vyžaduje schválenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
Záverom predseda VMČ č. 4 poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie VMČ
ukončil.
Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 13.1.2014 o 15,30 hod. v priestoroch
Mestského úradu v Nitre.

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

Zapísala:
Havránková
sekr. VMČ

Plán práce VMČ č. 4 Klokočina na I. polrok 2014
Január 2014 – 13.1.
1. Otvorenie
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3. Príprava akcie „Zabíjačka na Klokočine“
4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
5. Rôzne
6. Požiadavky a pripomienky VMČ
Február 2014- 10.2.
1. Otvorenie
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3. Správa MsP o bezpečnostnej situácii na území mestskej časti
4. Príprava Klokočinského jarmoku
5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
6. Rôzne
7. Požiadavky a pripomienky VMČ
Marec 2014 – 10.3.
1. Otvorenie
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3. Informácia o stave komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe a harmonogram
opráv MK
4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
5. Rôzne
6. Požiadavky a pripomienky VMČ
Apríl 2014 – 14.4.
1. Otvorenie
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
Máj 2014 – 12.5.
1. Otvorenie
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3. Príprava Klokočinského jarmoku
4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
5. Rôzne
6. Požiadavky a pripomienky VMČ
Jún 2014 – 9.6.
1. Otvorenie
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3. Zhodnotenie činnosti a spolupráce s mestskými organizáciami a odbormi MsÚ
4. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
5. Príprava plánu práce a harmonogramu zasadnutí na II. polrok 2014
6. Rôzne
7. Požiadavky a pripomienky VMČ

