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. 10/2014
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 11.11.2014
v priestoroch ZŠ Beethovenova, Nitra
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií
3. Informácia o príprave zimnej údržby
4. Príprava Vianočných akcií na Klokočine
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
požiadal pán Pavol Obertáš.
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 vystúpil p. Pavol Obertáš,
s dvomi požiadavkami a to:
- na informačných tabuliach umiestnených v MČ Klokočina uviesť meno člena VMČ,
aj s kontaktom, ktorý zodpovedá za zverejňovanie informácií na tabuli,
- vyslovil nespokojnosť s riešením pripomienok VMČ, požaduje, aby v odpovediach
boli uvedené konkrétne termíny, kedy sa bude požiadavka realizovať, aby mohla byť
následne vykonaná kontrola termínu a spôsobu realizácie.
VMČ zobral jeho pripomienky na vedomie.
K bodu č. 2
Informácia o konaných rokovania bola podaná poslancom MZ p. Hollým.
K bodu č. 3
Mestskými službami Nitra bol predložený materiál „Operačný plán zimnej údržby miestnych
komunikácií 2014-2015. VMČ zobral materiál na vedomie.

K bodu č. 4
Dohodnutý bol termín a materiálno- technické zabezpečenie akcie „Vianoce na Klokočine“.
Akcia sa bude konať dňa 13.12.2014 (sobota) o 10,00 hod v priestore tržnice na Jurkovičovej
ul. (pri Sandokanovi). S programom vystúpia deti ZŠ a MŠ, Heligonkári, darčeky deťom
rozdá Mikuláš a Andelom.
K bodu č. 5
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP :
– Štefan Polónyi, Petzwalova č. 48 – VMČ s vyhradením parkovacieho miesta súhlasí,
-Anna Končalová, Škultétyho č. 38 – VMČ s vyhradením parkovacieho miesta súhlasí,
- Pavol Holý, Škultétyho č. 8 – VMČ s vyhradením parkovacieho miesta súhlasí.

-
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Žiadosť o refundáciu nákladov na opravu chodníka alebo opravu chodníka pred
vchodom č. 14, Beethovenova ul. – žiadateľ Melánia Švarná – refundácia nákladov
nie je možná, oprava chodníka pred vchodom bude odstúpená v rámci požiadaviek,
- Žiadosť o vyjadrenie k odpredaju nehnuteľnosti – spoločnosť TOP Pharmex Rišňovce
požiadala
o dokúpenie lekárne v objekte Polikliniky na Klokočine – VMČ
neodporúča odpredaj nehnuteľnosti (hlasovanie: 12 proti odpredaju)
- Vyjadrenie ku kandidátovi na prísediaceho Okresného súdu Nitra – VMČ súhlasí
s menovaním PaedDr. Anny Hlavačkovej, Partizánska č. 8 za prísediacu Okresného
súdu Nitra na funkčné obdobie 4 rokov.
- odpovede na pripomienky VMČ
odbor KČaŽP – odpoveď na žiadosť o umiestnenie nádoby na psie exkrementy –
vysvetlenie, kde sa nádoby umiestňujú,
- odpoveď MsP – ohľadne merania rýchlosti v obytnej zóne – požiadavka bola
odstúpená ORPZ v Nitra nakoľko MsP tieto kompetencie nemá,
- odpoveď MsS – ohľadne pripomienky ku koseniu a výsadbe stromov na Piešťanskej
ul. – MsS bude daná žiadosť, aby sumu v čiastke 500,- € (dar občana) použili na
nákup stromov a tým zvýšili ich počet.
- stanovisko k pomenovaniu novej ulice – VMČ akceptuje žiadosť občanov, ktorí
navrhnujú novú ulicu pomenovať „Na Čerešňovom vrchu“.
- Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu stánku rýchleho občerstvenia – Ľuboš Major,
Mikovíniho č. 4, VMˇC s umiestnením stánku súhlasí (hlasovanie: 7 za, 4 proti, 1 sa
zdržal)
K bodu č. 6
- požiadavka na výsadbu dvoch stromov a areáli ZŠ Benkova
- požiadavka na opravu zábradlia Mikovíniho č. 8 k Mikovíniho č. 4
- oprava širokého schodišťa pri Sandokanovi,
- požiadavka na vybudovanie spojovacieho chodníka od Family centra po detský park
pod Borinou,
- vybudovanie zábradlia na Bizetovej ul. 14-16-18
- vybudovanie VO ul.Čajkovského č. 21-23-25
- oprava schodov od Petzvalovej po Škultétyho, vrátane zábradlí a osadenia lavičiek
- požiadavka na úpravu obrubníkov na Nedbalovej ul – obrubníky bránia parkovaniu
vozidiel, výmena obrubníkov, alebo doasfaltovanie nájazdu na obrubníky,
- požiadavka na vyjadrenie k realizáciu zmeny dopravnej situácie na Popradskej ul.
- požiadavka na presunutie smetiakov na Nedbalovej ul.
-

K bodu č.7 – Požiadavky a pripomienky VMČ
pre MsS Nitra
1. VMČ žiada zabezpečiť výsadbu dvoch ks stromov v areáli ZŠ Benkova
2. VMČ požaduje zabezpečiť opravu zábradlia na Mikovíniho ul. (č. 4-8)
3. VMČ požaduje vykonať opravu širokého schodišťa pri Sandokanovi
4. VMČ požaduje vybudovať zábradlie na Bizetovej ul.č. 14-16-18
5. VMČ požaduje vykonať opravu schodiska od Petzvalovej po Škultétyho vrátane
zábradlí a osadenia lavičiek
6. Použiť čiastku 500,- € (dar občana) na nákup stromov pre výsadbu na Piešťanskej ul.
a tým zvýšiť ich počet (kontaktovať poslanca Mgr. Vereša)
7. Zabezpečiť opravu chodníka pred vchodom č. 14, Beethovenova ul.

-
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pre OKČaŽP
1. Zabezpečiť vybudovanie VO na Čajkovského č. 21-23-25
2. Zabezpečiť presunutie smetných nádob na Nedbalovej ul.
pre odbor výstavby a rozvoja
1. Zabezpečiť vybudovanie spojovacieho chodníka od FAMILY centra po detský
park pod Borinou (pod pergolou)
2. Zabezpečiť úpravu obrubníkov na Nedbalovej ul., aby nebránili parkovaniu
vozidiel (znížiť obrubníky, alebo vybudovať nájazdy na obrubníky)
pre útvar hl. architekta
1.VMČ žiada vyjadrenie, kedy sa bude realizovať zmena dopravnej situácie podľa
spracovanej dopravnej štúdie na Popradskej ul.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu bolo zasadnutie VMČ ukončené.

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

Zapísala:
Havránková
sekr. VMČ č. 4

