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. 8/2014
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 8.9.2014
v priestoroch Mestského úradu v Nitre.
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3. Príprava rozpočtu mesta na rok 2015, návrh investičných akcií za mestskú časť
Klokočina
4. Vyhodnotenie akcie“ Klokočinský jarmok“
5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej
6. Rôzne
7. Požiadavky a pripomienky VMČ
Zasadnutia VMČ sa zúčastnilo 12 členov VMČ, sekretárky VMČ. O účasť na rokovaní
požiadali 3 občania, ktorí sa časti rokovania zúčastnili.
K bodu č. 1
Zasadanie otvoril a viedol predseda VMČ č. 4 p. Ing. R. Hlavačka. Privítal prítomných
a oboznámil ich s programom rokovania.
K bodu č. 2
Informácia o konaných rokovania bola podaná poslancom MZ p. Hollým.
K bodu č. 3
Do návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 boli VMČ č. 4 navrhnuté tieto akcie:
1. Rekonštrukcia ZŠ Škultétyho ( zateplenie, výmena okien, výmena vchodových dverí,
výmena, zvislých a vodorovných rozvodov vrátane kanalizácie, vyregulovanie TÚV
a SV a kúrenia)
2. Rekonštrukcia MŠ Alexyho ( zateplenie, výmena okien, výmena vchodových dverí,
výmena, zvislých a vodorovných rozvodov vrátane kanalizácie, vyregulovanie TÚV
a SV a kúrenia)
3. Realizácia parkoviska Mikovíniho 2-4
4. Súvislá oprava MK Šúdolská od Hviezdoslavovej po Ovocinársku – realizovať po
vybudovaní kanalizácie a prípojok jednotlivých objektov a ulíc na hlavný zberač
5. Rekonštrukcia chodníka od Mikovíniho 20 po spojovací chodník k zadnej časti domu
Mikovíniho č. 20
6. Súvislá oprava MK Škultétyho (v roku 2014 bola oprava schválená, fin.prostriedky
presunuté do MČ Zobor)
7. Rekonštrukcia tržnice na Jurkovičovej ul.
8. Realizácia parkoviska Bizetova č. 25 – 35
9. Realizácia parkoviska Beethovenova – slepá ulica smerom k ihrisku na Čajkovského
ul.
10. Súvislá oprava MK Beethovenova od Kmeťovej po Bellovu a Partizánsku
11. Súvislá oprava Bellova od Čajkovského po Partizánsku
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12. Vybudovanie priechodu pre chodcov na ul. Kmeťova k zastávke Bizetova
s vybudovaním stredového ostrovčeka
13. Vybudovanie detského ihriska s dopadovými plochami na ul. Jurkovičova- Benkova
14. Riešenie zosuvu svahu na Petzwalovej
15. Rekonštrukcia schodiska aj so zábradlím a lavičkami na ul. Škultétyho-Petzwalova
16. Rekonštrukcia schodiska Škultétyho s vyústením na Golianovu
17. Vybudovanie zábradlí na schodiskách a šíkmých chodníkoch
K bodu č. 4
Predseda VMČ č. 4 Ing. Hlavačka vyhodnotil akciu „Klokočinský jarmok“ ako mimoriadne
úspešnú a poďakoval všetkým, ktorí sa na organizácii a samotnom priebehu podieľali. Priebeh
akcie hodnotili aj ostatní členovia VMČ pozitívne. Členovia VMČ vyslovili nespokojnosť
s článkom uverejneným v inzertných novinách ECHO a odsúhlasili text listu, ktorý bude
zaslaný Redakčnej rade mesta Nitry, ako aj ref. propagácie a redakcie MsÚ.
K bodu č. 5
- rozpis kontajnerov – jesenné upratovanie 2014 - rozpis bude zaslaný členom VMČ na
oboznámenie sa a doplnenie prípadných požiadaviek.
- žiadosť o vyjadrenie k predaju časti pozemku parcela registra „C“ KN č. 7483/1, LV
3681 vo vlastníctve Mesta Nitry pre A. Budaya- SANDRO Nitra. Rokovaniu k tomuto
bodu sa zúčastnil p. Buday, ktorý prezentoval svoj zámer postaviť na predmetnom
pozemku polyfunkčný objekt a zodpovedal na otázky členov VMČ. VMČ s predajom
pozemku hlasovaním (hlasovanie 11 za, 0 proti, 1 sa zdržal) súhlasil s nasledovnou
podmienkou: polyfunkčný objekt umiestniť a riešiť takým spôsobom, aby vytváral
nárožie, ktoré by umožňovalo budúcu kompaktnú zástavbu Bellovej ul. VMČ
odporúča ÚHA zvážiť možnosť dostavby Bellovej ul..
- Ľuboš Major – žiadosť o prenájom pozemku. VMČ opakovane prerokoval požiadavku
o prenájom pozemku o výmere 40 m2 pod stánok s občerstvením bez podávania
alkoholických nápojov a hlasovaním 6 za, 4 proti 2 sa zdržali odsúhlasil prenájom
pozemku. Zároveň podmienil súhlas s tým, že objekt stánku, ktorý bude na prenajatom
pozemku osadený bude vopred odsúhlasený hlavným architektom mesta a zároveň
budú zohľadnené požiadavky, ktoré boli spracované Ing.arch. Císarom v stanovisku
zo dňa 23.4.2014.
- VMČ odporučil ÚHA spracovať malú architektonickú štúdiu priestoru medzi
Hviezdoslavovou tr. a MK Dolnočermánska,
- žiadosť p. Ladislava Látečku o zachovanie detského ihriska na Beethovenovej ul. –
umiestnenie, doplnenie alebo premiestnenie ihriska je už riešené a po zohľadnení
požiadaviek občanov za zachovanie ihriska, ako aj proti ihrisku bude ihrisko
zachované, pieskovisko bude premiestnené.
- požiadavka na kosenie plôch, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb – Kmeťova,
Na hôrke.
- požiadavka p. Ivana Matúšku – oprava MK Šúdolská – lokálne opravy komunikácie
budú dokončené.
- požiadavka odboru investičnej výstavby a rozvoja na zaradenie súvislej opravy
Škultétyho ul. do návrhu plánu rozpočtu na rok 2015 zostaveného VMČ.
K bodu č. 6 - rôzne
- rokovania sa zúčastnila Doc. Ivanovičová, ktorá upozornila, že na prevádzke Dilema
je umiestnený nápis „HERŇA“, informovala sa o možnosti byť členkou VMČ č. 4
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z radov občanov v budúcom volebnom období a upozornila na zmenu zákona, ktorý
rieši údržbu verejne prístupných plôch vo vlastníctve súkromných osôb.
požiadavka na vybudovanie zábradlia na šíkmých chodníkoch a schodištiach na
Baničovej ul. – pre Mestské služby Nitra,
požiadavka na umiestnenie nádoby na psie exkrementy na Mikovíniho č. 18,
predbežne boli dohodnuté termíny konania stretnutia so seniormi a to na 6.11., 10.11.
a 12.11.2014.
VMČ č. 4 bude dňa 27.9.2014 o 9,00 hod. organizovať „Vinobranie na Klokočine“.
Požiadavka pre OKČaŽP – zabezpečiť mobilné WC, prípojku na elektrinu, vodu, stoly
s lavicami (10) a kontajnery na odpad (2).
požiadavka na skvalitnenie výkonu kosenia, pohrabanie a pozametanie – pre MsS
Nitra,
požiadavka na vyčistenie odtokového rigola na Novomestského ulici – podľa
priloženej fotografie – požiadavka pre MsS Nitra

K bodu č.7 – Požiadavky a pripomienky VMČ
pre Mestské služby Nitra
1. Vybudovať zábradlie na schodišti a šikmých chodníkoch na Baničovej ul.
2. Skvalitniť výkon kosenia a pohrabania pokoseného materiálu na území MČ Klokočina
3. Zabezpečiť vyčistenie odtokového rigola na Novomestského ul.
pre OKČaŽP
1. Zabezpečiť nádobu na psie exkrementy na Mikovíniho ul.č. 18.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu bolo zasadnutie VMČ ukončené.
Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 6.10.2014 o 15,00 hod. v priestoroch
MsÚ Nitra.

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

