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. 5/2014
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa 12. 5. 2014
na Mestskom úrade v Nitre s týmto programom:

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

Otvorenie
Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
Príprava Klokočinského jarmoku
Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
Požiadavky a pripomienky VMČ
Rôzne

Zasadnutie výboru mestskej časti otvoril podpredseda VMČ p. Hollý. Na zasadnutí sa
zúčastnilo 10 členov VMČ, za odbor kultúry MsÚ Nitra Mgr. Bojdová - priložená je
prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi.
K bodu 2/
Bola podaná informácia o konaných rokovaniach – informoval p. Hollý.
K bodu 3/
Ohľadne prípravy Klokočinského jarmoku informovala vedúca odboru kultúry Mgr. Bojdová.
Predstavila kultúrny program od piatka do nedele, ako aj už tradičné akcie, ktoré sa budú
konať na tomto jarmoku.
K bodu 4/
1. Žiadosť p. Ľubice Zeleňákovej – žiada vybudovať preliezky a lavičky pre obytné
domy na Novomeského 12 a Baničova ul. Bude vykonaná obhliadka a následne nato
bude dohodnutý ďalší postup v riešení požiadavky.
2. Mestský úrad Nitra, útvar hlavného architekta predložil vyjadrenie k investičnému
zámeru na pozemku kat. úz. Nitra, parc.č. 3511/4, 3559, reg.E za účelom umiestnenia
a prevádzkovania nového stánku s občerstvením pre Ľuboša Majora. S umiestnením
predmetného stánku nesúhlasia v tejto lokalite, odporúčajú koncepčne navrhnúť
a preveriť možnosť umiestenia doplnkovej občianskej vybavenosti vo forme viacerých
architektonicky zosúladených „stánkových“ objektov zo strany nového parku na
Klokočine.
3. Stanovisko Ing. arch. Juraja Císara k osadeniu stánku p. Ľuboša Majora. Na základe
týchto vyjadrení VMČ nesúhlasí s umiestnením a prevádzkovaním uvedeného stánku.

K bodu 5/
Pripomienky VMČ:
1. VMČ žiada opraviť:
- na Jedlíkovej ul. č. 13 prepadnutú jamu /nahlásené od decembra 2013/.
- veľkú jamu na Partizánskej č. 89 pri stojisku.
- prepadnutý chodník na Novomeského 8.
2. VMČ žiada preveriť, či by bolo možné na indiánskom ihrisku na Škultétyho ul. a na
prepojovacom chodníku medzi Škultétyho a Novomeského ul. vybudovať solárne
osvetlenie.
3. VMČ žiada opätovne vykonať kontrolu všetkých zábradlí na Klokočine a vybudovať
zábradlia, ktoré sme požadovali v minulom období /Čajkovského, Hviezdoslavova,
Bizetova, Na Hôrke, pri indiánskom ihrisku/.
K bodu 6/
P. Hollý informoval o pripravovanej akcii VMČ s MŠ Benkova ohľadne oplotenia tejto
materskej školy. Farbu, ktorá sa použije na náter brány a oplotenia areálu škôlky zakúpil
z finančných prostriedkov VMČ p. Hollý. Nové oplotenie – drôt sponzorsky zabezpečil Ing.
Hlavačka. Výmenu drôtu, ako aj náter brány a oplotenia budú členovia VMČ a za pomoci
rodičov vykonávať v dňoch 30. – 31.5.2014. Začiatok akcie bude o 15.00 hod. Bolo by
vhodné, keby sa zúčastnili na tejto akcii všetci členovia VMČ.
Záverom podpredseda VMČ poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie VMČ ukončil.
Najbližšie zasadnutie sa bude konať 9.6.2014 o 15,30 hod. na Mestskom úrade v Nitre.

František Hollý
podpredseda výboru mestskej
časti č. 4 Nitra-Klokočina
Zapísala: Helena Miháliková
sekretárka VMČ

