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. 6/2014
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 9.6.2014
v priestoroch Mestského úradu v Nitre.
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3. Zhodnotenie činnosti a spolupráce s mestskými organizáciami a odbormi MsÚ
4. Informácia o možnosti organizovať ukážky výcviku a výchovy psov
5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
6. Príprava plánu práce a harmonogramu zasadnutí na II. polrok 2014
7. Rôzne
8. Požiadavky a pripomienky VMČ
Zasadnutia
VMČ sa zúčastnilo 12 členov VMČ, sekretárky VMČ, Ing. J. Stančík,
OKČaŽP a občianky ktoré požiadali o účasť na zasadnutí.
K bodu č. 1
Zasadanie otvoril a viedol predseda VMČ č. 4 p. Ing. R. Hlavačka. Privítal prítomných
a oboznámil ich s programom rokovania.
V rámci prvého bodu vystúpili občianky, ktoré požiadali o účasť na rokovaní VMČ:
pp. Ondrušová a Matúšová, ktoré tlmočili názor občanov bývajúcich na Čajkovského č. 1
k výstavbe hromadných garáží v tejto lokalite. Občania sa domnievajú, že výstavba garáži
v tejto lokalite nie je vhodná, nakoľko ohrozí statiku bytového domu, ktorý je umiestnený na
svahu. Statika domu je už teraz narušená, svah klesá. Občania požiadali, aby v prípade
výstavby boli účastníkmi stavebného konania. Zo strany VMČ bol vysvetlený postup
a doterajšie kroky, v tomto čase prebieha výberové konanie na investora výstavby. O ďalšom
postupe budú občania informovaní.
pp. Chobotová a Hrušovská požiadali o opravu Šúdolskej ul., ktorá je v nevyhovujúcom stave,
plná výtlkov. Bolo oznámené, že lokálne opravy tejto MK budú vykonané Nitrianskou
investičnou spoločnosťou, predpoklad vykonania do konca júna 2014. Nakoľko šírkové
rozmery komunikácie sú obmedzené, pre zabezpečenie činnosti mechanizmov je potrebné,
aby na komunikácii neparkovali motorové vozidlá. Tiež bolo oznámené, že na časti
komunikácie, kde sú usporiadané vlastnícke vzťahy je plánované v budúcom období
vybudovať kanalizáciu. Občania požiadali o umiestnenie oznamovacej tabule v tejto lokalite.
Požiadavka bude riešená.
K bodu č. 2
Informácia o konaných rokovania bola podaná poslancom MZ p. Hollým.
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K bodu č. 3
Členovia VMČ zhodnotili činnosť jednotlivých odborov MsÚ, ako aj MsS. Pripomienky boli
k činnosti MsS, ktoré neriešia niektoré opakujúce sa pripomienky a požiadavky VMČ,
k údržbe verejnej zelene, najmä k neskorému vyhrabaniu pokosenej trávy a pozametaniu
komunikácií, k výrubu a výsadbe stromov a kríkov. Opakovane bude daná požiadavka na
riešenie dopravnej situácie na Popradskej ul. (zníženie rýchlosti, spomaľovací prah, priechod
pre chodcov) pre ref. dopravy MsÚ.
P. M. Paliatka informoval o činnosti Nitrianskej investičnej spoločnosti, ktorá začala svoju
činnosť a postupne zabezpečuje lokálne opravy MK.
K bodu č. 4
Ing. Stančík z odboru kom.činností a ŽP MsÚ informoval o možnosti usporiadať ukážky
výchovy a výcviku psov. Členovia VMČ s organizovaním takejto akcie súhlasia. Miesto
konania a termín bude upresnený.
K bodu č. 5
Odpoveď na požiadavky:
- odbor komunálnej činnosti a ŽP MsÚ zaslal odpoveď ohľadne bezpečnosti pri
polievaní
kvetinových nádob umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia,
bezpečnosť pri polievaní je dodržaná.
- list ÚHK - oznámenie o doručení petície občanov mesta Nitry, používateľov MK
Šúdolská – na MK budú zatiaľ vykonané lokálne opravy.
- odbor majetku požiadal o vyjadrenie k odpredajú pozemku o výmere cca 13 m2 Ing.
Silvii Bodlalovej – VMČ s odpredajom pozemku súhlasí.
- požiadavka na trvalé a pravidelné umiestnenie kontajnera počas jarného a jesenného
upratovania na adrese Petzvalova č. 60 – požiadavka SVB Mladých, Petzvalova č. 58.
VMČ sa vyjadruje k umiestneniu veľkokapacitných kontajnerov vždy pred obdobím
jarného a jesenného upratovania, zvažuje všetky požiadavky občanov a prihliada, aby
boli kontajnery rozmiestňované postupne a rovnomerne vo všetkých lokalitách tak,
aby boli prístupné pre všetkých obyvateľom Klokočiny a nie umiestňované iba na
jednom mieste a pre jednu skupinu obyvateľov.
- odbor majetku požiadal o vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena pre
Západoslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava na el. zariadenia rozvody, ktoré boli
vybudované v rámci stavby „Nitra-Čerešňový vrch, NN“ na pozemku vo vlastníctve
mesta Nitra v KÚ Nitra „C“ parc.č. 7444/1- zast.plochy a nádvoria. VMČ so
zriadením vecného bremena súhlasí.
- Žiadosť o vyjadrenie ku kandidátovi na prísediaceho Okresného súdu Nitra – Ing.
Vladimír Šatka – VMČ súhlasí s menovaním kandidáta.
- Žiadosť o dobudovanie verejného osvetlenia – Ing. Miloslav Bujna, Čajkovského č.
21-25 – VMČ s požiadavkou súhlasí, žiadosť bude odstúpená odboru kom. činností
a ŽP MsÚ na posúdenie možnosti rozšíriť VO v tejto lokalite. VMČ odporúča riešiť
požiadavku občanov solárnym osvetlením.
- Občianske združenie pri ZŠ Beethovenova Nitra požiadalo o revitalizáciu bežeckej
dráhy, ktorá sa nachádza v areáli školy a je sprístupnená pre verejnosť v rámci
projektu Škola otvorená športu – požiadavka bude odstúpená Nitrianskej investičnej
spoločnosti.
K bodu č. 6
Návrh plánu práce VMČ na II. polrok 2014 bol zostavený, prerokovaný a schválený.
termíny zasadnutí boli stanovené nasledovne: 18.8., 8.9., 6.10., 10.11., a 15.12.2014.
Miesto konania bude vždy určené na zasadnutí VMČ.
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K bodu č.7 – Rôzne
- požiadavka na riešenie dopravnej situácie na Škultétyho ul. motorové vozidlá parkujú
na chodníkoch, výjazd na hlavnú cestu je nebezpečný a obmedzený, situáciu je
potrebné riešiť dopravnými značkami, prípadne umiestnením zrkadla
– pre ref.
dopravy,
- požiadavka na zriadenie prechodu pre chodcov na Kmeťovej ul. v blízkosti zastávky
MHD Bizetova,
- požiadavka na orezanie stromu na Beethovenovej č. 5 (zadné vchody od reštaurácie
MAURUS)
- požiadavka na úpravu plochy konania Klokočinského jarmoku – vyspravenie
asfaltovej plochy (pupáky), oprava dlažby,
- požiadavka na rozpočtový presun pre odbor výstavby a rozvoja – finančné
prostriedky určené na akciu „Parkovisko Mikovíniho“ použiť na výstavbu chodníka
na Nedbalovej ul. k zadnému vchodu (upresní poslanec MZ p. Hollý),
- požiadavka pre Mestské služby Nitra – zabezpečiť odvoz biologického odpadu
(pokosená zelená hmota) z areálov základných a materských škôl do kompostárne.
- pre odbor komunálnych činností a ŽP – požiadať obchodný reťazec BILLA o opravu
schodov vedúcich od BILLY na Klokočine k zastávke MHD,
- pre Mestské služby Nitra – opraviť chodník pri Sandokanovi, smer Jurkovičova ul.,
- ostrihať konáre nad chodníkmi na celej Klokočine,
- posunúť kameň k stĺpiku na Čajkovského ul.,
- vyčistiť kanál na Čajkovského ul.,
- vybudovať schody na ul. Točíka
(pri týchto požiadavkách kontaktovať poslanca MZ Mgr. Vereša)
- požiadavka pre OKČ a ŽP zabezpečiť údržbu a opravu stĺpov verejného osvetlenia
(stĺpy sú hrdzavé, hrozí ich pád a úraz),
- požiadavka pre OKČ a ŽP zabezpečiť u Zsl. vodárenskej spoločnosti opravu
prepadnutých poklopov na Dolnočermánskej-Golianovej, a Golianovej – Nedbalovej,
- Klokočinský jarmok - pripomienky k organizácii a zabezpečeniu – zabezpečiť, aby
pergola na ploche bola vyzdobená vlajkami mesta, upraviť umiestnenie buniek pre
VMČ a účinkujúcich, zabezpečiť vypílenie olivy v priestore Klokočinského jarmoku,
čím by sa rozšíril priestor pre divákov,
- Mgr. Vereš – návrh na organizovanie Oberačkových slávností na Klokočine,
- predseda VMČ poďakoval za účasť členov VMČ na brigáde, ktorá sa konala na MŠ
Benkova.
K bodu č. 8 - .Požiadavky a pripomienky VMČ
pre ref. hospodárskej prevádzky MsÚ
1. Zabezpečiť umiestnenie oznamovacej tabule na Šúdolskej ul.
pre referát dopravy MsÚ
1. Riešiť dopravnú situáciu na Škultétyho ul. dopravnými značkami, resp. umiestnením
zrkadla (vozidlá parkujú na chodníkoch, výjazd na hl. cestu je nebezpečný
a obmedzený ).
2. Doriešiť dopravnú situáciu na Popradskej ul. pri autobusovej zastávke MAD (zníženie
rýchlosti, spomaľovací prah, priechod pre chodcov).
3. Požiadavka na zriadenie priechodu pre chodcov na Kmeťovej ul. v blízkosti zastávky
MAD Bizetova.
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pre odbor KČaŽP
1. Vybudovať (doplniť) verejné osvetlenie na Čajkovského ul.č. 21-25. Posúdiť možnosť
riešiť solárnym osvetlením.
2. Vyzvať obch. reťazec BILLA na opravu schodov vedúcich z parkoviska BILLA na
autobusovú zastávku.
3. Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy stĺpov verejného osvetlenia.
4. Zabezpečiť prostredníctvom Zsl. Vodárenskej spoločnosti opravu poklopov na ul.
Dolnočermánska, Golianova a Nedbalova (poklopy sú prevalené).
5. Zabezpečiť vlajkovú výzdobu na pergole počas konania Klokočinského jarmoku
a umiestnenie buniek tak, aby nedochádzalo ku kolíziám medzi účinkujúcimi
a organizátormi.
pre odbor výstavby a rozvoja MsÚ
1. Vykonať rozpočtový presun finančných prostriedkov z akcie „Parkovisko Mikovínihoa“ na
akciu „Chodník Nedbalova“ (upresní poslanec MZ p. Hollý)

Pre Mestské služby Nitra
1. Požiadavka na orezanie (výrub stromu – oliva) v priestore konania Klokočinského
jarmoku, čím by sa rozšíril priestor pre divákov.
2. Požiadavka na úpravu plochy konania Klokočinského jarmoku – vyspravenie
asfaltovej plochy (pupáky) a oprava dlažby.
3. Zabezpečiť odvoz biologickej hmoty po kosení v areáloch základných a materských
škôl do kompostárne.
4. Zabezpečiť opravu chodníka
pri Sandokanovi smer Jurkovičova ul.,
ostrihať konáre nad chodníkmi na celej Klokočine, posunúť kameň k stĺpiku na
Čajkovského
ul.,
vyčistiť
kanál
na
Čajkovského
ul.,
vybudovať schody na ul. Točíka (pri týchto požiadavkách kontaktovať poslanca MZ
Mgr. Vereša).
5. Zabezpečiť orezanie stromu na Bethovenovej č. 5 - pri zadných vchodoch oproti
reštaurácii Maurus).
Pre Nitriansku investičnú spoločnosť
1. Zabezpečiť revitalizáciu bežeckej dráhy v areáli ZŠ Beethovenova.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu bolo zasadnutie VMČ ukončené.

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

Zapísala:
Havránková
sekr. VMČ č. 4
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