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. 11/2014
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa 1. 12. 2014
s týmto programom:

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

Otvorenie
Informácie z rokovania MZ, MR a komisií MZ
Zhodnotenie činnosti VMČ za rok 2014 a celé volebné obdobie
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 12 členov VMČ - priložená je prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi.
K bodu 2/
Informáciu o konaných rokovaniach podal poslanec MZ p. Hollý.
K bodu 3/
P. Hollý zhodnotil činnosť VMČ za rok 2014 ako aj celé volebné obdobie, kladne zhodnotil
akcie konané pre občanov mestskej časti Klokočina a poďakoval všetkým členom VMČ za
aktívny prístup a prácu počas celého volebného obdobia.
K bodu 4/
Odpovede na pripomienky:
1. Mestské služby Nitra:
– Vybudovanie zábradlia na Baničovej ul. je potrebné sa obrátiť na Mestský úrad,
investičné oddelenie,
- Rigol na Novomeského ulici bol vyčistený v 40. týždni,
- Firma Bonez bola upozornená na skvalitnenie kosenia a včasné pohrabanie
pokoseného materiálu.
2. Mestský úrad, ref. cest.hosp. a miestnych komunikácií – zaslaný list na vedomie, ktorý
je adresovaný Mestským službám Nitra ohľadne pripomienky týkajúcej sa zmeny
organizácie dopravy na MK Popradská.
3. Mestský úrad, odbor investičnej výstavby a rozvoja:
– Vybudovanie prepojovacieho chodníka medzi OC Family a parkom pod Borinou –
uvedená investičná akcie nie je zaradená v súčasne platnom rozpočte mesta,
- Na zabezpečenie úpravy obrubníkov odbor nemá v tohtoročnom rozpočte mesta
vyčlenené finančné prostriedky a odbor odporúča požiadať o uvedenú realizáciu
Nitriansku investičnú, s.r.o.
Došlá pošta:
1. Štefan Práznovský, Nitra, Sitnianska 1 – žiada o povolenie užívania verejného
priestranstva k účinkovaniu kolotočov na Hviezdoslavovej ul. od 21.3.-12.4.2015.

Povolenie k užívaniu verejného priestranstva sa vybavuje na Mestskom úrade v Nitre,
VMČ sa k tomu nevyjadruje.
2. Mestský úrad Nitra, referát dopravy a cestného hospodárstva:
– Predložená žiadosť Zuzany Juríkovej, bytom Škutétyho 36 o stanovisko
k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. VMČ nesúhlasí
s vyhradením parkovacieho miesta.
- Predložená žiadosť Evy Menyhartovej, bytom Novomeského 59 o stanovisko
k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. VMČ nesúhlasí
s vyhradením parkovacieho miesta.
- Predložená žiadosť Heleny Šindlerovej, bytom Škultétyho 32 o stanovisko
k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP na uvedenej ulici. VMČ sa k žiadosti
nebude vyjadrovať, táto žiadosť bude odstúpená na vyjadrenie novému VMČ.
K bodu 5/
Na stretnutiach so seniormi boli vznesené požiadavky občanov, ktoré VMČ predkladá na
organizačné oddelenie:
Pripomienky VMČ:
- vyznačenie vodorovného dopravného značenia na Jurkovičovej ul.
- meranie rýchlosti v obytnej zóne – rýchla jazda
- vyznačenie prechodov pre chodcov pri Pošte 11
- požiadavka na vybudovanie nájazdu pre detské kočíky na Borodáčovej č. 3
- chodník na Bizetovej ul. opraviť
- pokosiť priestor na Bizetovej ul./Lieskovský/ – zaslať podnet na inšpekciu ŽP
- preložené ihrisko na Beethovenovej – kontroly MsP a osadiť VO
- prečo nie sú na celej Klokočine kvetináče na stĺpoch
- opraviť podchod na križovatke Hviezdoslavova
- chodník na zastávke Mikovíniho je v dezolátnom stave
- kontrola zo strany MsP na parkovanie áut na uliciach, nedá sa prejsť
- oprava chodníkov Čajkovského 30-38
- vybudovanie prechodu pre chodcov na Kmeťovej pri Bizetovej- nedá sa prejsť cez cestu
- jamy na chodníku Bizetova – polámané ruky aj nohy – opraviť chodník
- na pozemkoch Lieskovského sú skládky odpadu
- oprava chodníka na Mikovíniho č. 10 – prasklina a vydutý asfalt
- zábradlie od Mikovíniího č. 4 k Mikovíniho č. 8-12 k zadnému vchodu (šikmý chodník)
K bodu 6/
Dňa 13.12.2014 bude akcia „Vianoce na Klokočine“ na Jurkovičovej ul. v priestoroch
tržnice, bude podávaná kapustnica, punč, čaj a medovníčky, pre deti balíčky. Kultúrny
program, ozvučenie a tribúnu zabezpečí Mestský úrad Nitra.
Záverom podpredseda VMČ poďakoval prítomným za prácu vo výbore mestskej časti
Klokočina a zasadnutie VMČ ukončil.
František Hollý
podpredsedaVMČ č. 4
Nitra – Klokočina
Zapísala: Helena Miháliková
sekretárka VMČ

