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. 4/2014
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 14.4.2014
v priestoroch Mestského úradu v Nitre.
Program:
1.Otvorenie
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3. Informácia o stave údržby verejnej zelenei
4. Príprava programu Klokočinského jarmoku 2014 – návrhy členov
5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
6.Rôzne
7.Požiadavky a pripomienky VMČ
Zasadnutia VMČ sa zúčastnilo 9 členov VMČ, sekretárky VMČ a pozvaní k jednotlivým
bodom rokovania. O účasť na rokovaní požiadali p. Ľuboš Major a Ing. Moravčíková.
Pozvaný zástupca fi. Dromos svoju účasť na rokovaní ospravedlnil.
K bodu č. 1
Zasadanie otvoril a viedol podpredseda VMČ č. 4 p. Miloš Paliatka. Privítal prítomných
a oboznámil ich s programom rokovania.
K bodu č. 2
Bola podaná informácia o konaných rokovaniach.
K bodu č. 3
K predmetnému bodu podala informáciu Ing. Terézia Vencelová z MsS Nitra. Predložila
písomnú informáciu o stave údržby verejnej zelene, informovala o začatí prác – jarné
vyhrabanie trávnikov a začiatok prvej kosby. Členovia VMČ žiadali odpovedať na otázky
ohľadne spôsobu opilovania a výrubu stromov, vzniesli požiadavku, aby po pokosení plôch
boli susediace chodníky ihneď pozametané, nakoľko hrozí nebezpečenstvo úrazu. Informovali
sa aj o stave stromov, ktoré spôsobujú alergie (topole) – stromy, ktoré rástli na mestských
pozemkoch už boli zlikvidované. Otázka bola aj na spôsob ošetrovania a dezinfekcie
detských pieskovísk. Ing. Vencelová na otázky zodpovedala a požiadavky si zaznamenala.
Na odbor komunálnych činností a ŽP bude daná požiadavka na vyjadrenie, či polievanie
nádob s kvetmi umiestnenými na stĺpoch verejného osvetlenia nemôže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
K bodu č. 4
Členovia VMČ sa zaoberali upresnením kultúrneho programu a organizačno-technického
zabezpečenia Klokočinského jarmoku.
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K bodu č. 5
 V rámci tohto bodu požiadal o účasť na rokovaní VMČ p. Ľuboš Major ohľadne
umiestnenia stánku s občerstvením pri Bille – opakovane predložil VMČ svoj zámer,
ktorý podrobne vysvetlil a zodpovedal na otázky členov VMČ.
VMČ prijal k uvedenému tento záver: VMČ si k navrhovanému projektu vyžiada
opakované stanovisko odborného útvaru MsÚ, ako aj odborníkov z radov architektov,
ktorí sú členmi VMČ a po získaní týchto stanovísk na budúcom rokovaní VMČ prijme
definitívne stanovisko.
 Ing. Moravčíková, zástupkyňa spoločenstva vlastníkov bytov na Petzvalovej ul.č. 58
opakovane požiadala o riešenie havarijného stavu parkoviska pred bytovým domom.
VMČ na rokovaní vedenia mesta bude túto požiadavku presadzovať v rámci opráv
komunikácií tak, aby bola závada podľa možnosti odstránená do konca roku 2014.
 odpovede na požiadavky a pripomienky VMČ
- od ref.cestného hospodársta a MK – osadenie stĺpikov na Škultétyho ul. nebolo
odsúhlasené Krajským dopravným inšpektorátom, dopravy, priechod pre chodcov na
MK Popradská a riešenie dopravnej situácie sa pripravuje- VMČ zobral odpoveď na
vedomie,
- od MsP – kontrola prevádzkového času a prítomnosti školopovinných detí
v obchodných centrách a zabezpečenie merania rýchlosti v obytnej zóne Klokočina
zobral VMČ na vedomie,
- od odboru školstva, mládeže a športu ohľadne umiestnenia detí v materských školách
zobral VMČ na vedomie.
 požiadavka na umiestnenie kontajnera na rozhraní ulice Žilinská a Pražská bolo VMČ
odsúhlasené,
 Žiadosť o vyjadrenie k odkúpeniu stavebných objektov – Čerešňový vrch, 39
rodinných domov – VMČ odporúča odkúpiť do majetku mesta Nitry každý za cenu 1
€ objekty SO 02 – Prístupová komunikácia, vjazd a spevnené plochy a SO 08 Verejné
osvetlenie bez SLP (slaboprúd (optické káble) s tým, že budú následne odovzdané do
správy jednotlivým správcom. VMČ odporúča zapracovať do kúpnej zmluvy
podmienku, aby prípadné poškodenie predmetných stavebných objektov počas
výstavby rodinných domov zabezpečovala s.r.o. STAVABBAS s.r.o. a MD REAL
s.r.o..
 požiadavka na bezbariérový prístup k obchodným centrám na Klokočine bude
odstúpená ref. CHaMK s tým, aby situáciu preveril a navrhol riešenie,
 informácia o povolených rozkopávkach za mesiac január a február 2014- VMČ zobral
informáciu na vedomie,
 informácia o odpovedi vlastníkom bytov Bizetova č. 25- 35 ohľadne realizácie
parkoviska pred bytovým domom.
K bodu č. 6 – Rôzne
- prerokovanie technického zabezpečenia akcie „Stavanie Klokočinského mája“ dňa
30.4.2014 , požiadavka na napojenie na el. energiu, chemické WC, smetné nádoby
bude odstúpená odboru KČ a ŽP,
- požiadavka pre odbor KČ a ŽP o stanovisko, či pri polievaní závesných kvetinových
nádob umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia nehrozí úraz el. prúdom
pracovníkov, ktorí toto vykonávajú, alebo okoloidúcich chodcov.
- požiadavka Mgr. Vereša na vyčistenie krajníc a opravu schodiska, lavičiek a zábradlia
na prepojovacom schodisku Petzvalova a Novomeského (pre MsS),
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K bodu č. 7 - .Požiadavky a pripomienky VMČ
Požiadavka pre ref. dopravy ohľadne bezbariérových prístupov a pre útvar hlavného
architekta ohľadne umiestnenia stánku bude odstúpená priamo.
pre odbor KČ a ŽP
1. Preveriť a dať vyjadrenie, či pri polievaní závesných kvetinových nádob umiestnených
na stĺpoch verejného osvetlenia nehrozí úraz el. prúdom pracovníkov, ktorí toto
vykonávajú, alebo okoloidúcich chodcov.
Pre Mestské služby Nitra
1. Zabezpečiť vyčistenie krajníc na Benkovej ul. od OSBD po Borodáčovu ulicu. Pri
obrubníkoch sú hrubé nánosy, po daždi bahno. Pred vyčistením zabezpečiť, aby
v úseku neparkovali autá (kontaktovať poslanca MZ Mgr. Vereša).
2. Zabezpečiť opravu stupňov prepojovacieho schodiska od Petzvalovej po
Novomeského (podvaly), zrekonštruovať lavičky pri schodisku a opraviť zábradlie
(kontaktovať poslanca MZ Mgr. Vereša).
Po vyčerpaní všetkých bodov programu bolo zasadnutie VMČ ukončené.

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

Zapísala:
Havránková
sekr. VMČ č. 4

