
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.  3/2012


zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa  12.3.2012 na

Základnej škole Beethovenova ul.   s týmto programom:


      1.    Otvorenie

 Informácia o stave komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe a harmonogram opráv   
2.


             mestskej časti Klokočina

 Prerokovanie podnetov občanov, spolupráca s útvarmi MsÚ Nitra, došlá pošta
3.


      4.    Rôzne


     Zasadnutie výboru mestskej časti otvoril  predseda VMČ Ing. Rudolf Hlavačka. Na

zasadnutí sa zúčastnilo 14 členov, p. Počarovský z Mestských služieb Nitra a obyvatelia mesta

p. Bliska, Látečka a p. Látečková,  priložená je prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi.


K bodu  2/


P. Počarovský z Mestských služieb Nitra informoval o stave komunikácií a chodníkov po

zimnej údržbe a harmonograme opráv mestskej časti Klokočina. V mesiaci apríl budú

vykonané opravy komunikácií, havarijné opravy budú riešené prednostne. Opravy sa budú

robiť štyrmi technológiami: obaľovanou zmesou, pneumotryskom, recykláciou obaľovanej

zmesi a liatym asfaltom /dodávateľsky/. Strojné čistenie chodníkov na sídlisku bude v 12. –


13. týždni, ručné čistenie chodníkov bude v 14. týždni.


K bodu  3/


Zasadnutia VMČ sa zúčastnili občania mesta p. Bliska, Látečka a Látečková. Žiadajú predloži

ť územný plán zóny Šúdol – Kynek 1 lokalita na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Schválenie územného plánu zóny je predpokladom pre vyriešenie už roky pretrvávajúceho

problému s parcelou číslo 7469/59 patriacej Slovenskému pozemkovému fondu. Žiadajú

poslancov, aby sa predmetná parcela číslo 7469/59 navrhla ako miestna komunikácia

v obytnej zóne „IBV STOMONT Nitra – Šúdol“ v katastrálnom území Nitra ako

verejnoprospešná stavba v záväznej časti dokumentácie Územného plánu zóny Šúdol –


Kynek. Na útvare hlavného architekta bolo zistené, že útvar pripravuje na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Nitre rozsah zmien a doplnkov územného plánu mesta Nitry.

V rámci navrhovaných zmien je zapracovaná aj nová verejnoprospešná stavba „Prepojovacia

komunikácia“ v polohe parcely 7469/59 v k.ú. Nitra. Schválenie zmien a doplnkov ÚPN

mesta Nitry vzhľadom na proces zabezpečovania vyplývajúci z právnych predpisov sa

predpokladá v II. polroku 2012.  Ing. arch. Císar preverí na útvare hlavného architekta

podrobnosti k tejto problematike.




Odpovede na pripomienky:


1. MsÚ, odbor komunálnych činností a životného prostredia: Úpravu na stojiskách

kontajnerov na Partizánskej ul. je reálne vykonať v priebehu I. polroku 2012.

2. Mestská polícia v Nitre: Informovala o vykonávaní  kontrol miest s častým zgrupovaním

mládeže, areálov MŠ, ZŠ, SŠ z dôvodu znečisťovania priestranstva, poškodzovania majetku

a krádeží. Mestská polícia požiadala Okresný dopravný inšpektorát v Nitre o spoluprácu pri

meraní rýchlosti v obytných zónach v MČ Klokočina.

3. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva: Bude zabezpečené doplnenie chýbajúcich

spomaľovacích  prahov na ul. Partizánska, križovatka Partizánska – Považská, Jurkovičova.

Dopravná značka „Zákaz vjazdu nákladných vozidiel“ pri hromadných garážach na

Čajkovského ul. bola osadená v mesiaci november.

4. MsÚ, referát dopravy a cestného hospodárstva: Rozbité zrkadlo na križovatke ulíc

Popradská – Partizánska je zatiaľ funkčné a nebude sa meniť. Posúdenie dopravnej situácie na

Golianovej ul. – predbežne bola dňa 2.2.2012 vykonaná obhliadka s dopravným inžinierom

z Okresného dopravného inšpektorátu v Nitre a dňa 28.2.2012 s poslankyňou RNDr. Rácovou

a Ing. Pánskym. Boli predložené zápisy z rokovaní každému členovi VMČ.


RNDr. Rácová informovala o vykonanej obhliadke a o tom, že stanovisko školy a  rodičov

gymnázia  je proti zriadeniu školskej zóny a navrhujú zriadiť prechod pre chodcov s tlačidlom

a žiadajú zákaz pozdĺžneho parkovania na Golianovej ul. Problém parkovania je hlavne na

ľavej strane pred rodinnými domami.

Ing. Hlavačka – touto problematikou sa bude VMČ ešte zaoberať.


Doručená pošta:


1. Beáta Jančíková znovu žiada o výstavbu chodníka na Partizánskej 69 – prechod smerom na

Bellovu č. 8. V návrhu VMČ pre rok 2012, táto požiadavka bola. VMČ bude opätovne

predkladať túto požiadavku do návrhu rozpočtu pre rok 2013.

2. Vladimír Ševčík, Veronika Ševčíková – Lúč zasielajú na vedomie list, ktorý bol zaslaný

Službytu, s.r.o. Nitra ohľadne zníženia nájmu priestorov na Jurkovičovej ul. /OC Sandokan/.

3. MsÚ, referát právny – predložil žiadosť o vyjadrenie sa ku kandidátke o zvolenie  za

prísediacu Okresného súdu Nitra Ing. Kvetoslavu Krenčovú, bytom Nitra, Čajkovského 8.

VMČ súhlasí  s menovaním uvedenej kandidátky za prísediacu na Okresný súd Nitra.

4. MsÚ, odbor komunálnych činností a životného prostredia – predložil návrh jarného

upratovania na rok 2012. VMČ nemá pripomienky k rozpisu  umiestnenia veľkoobjemových

kontajnerov.

5. P. Lednárová z Jurkovičovej č. 21 v mene vlastníkov bytov žiada pristaviť kontajner na

Jurkovičovu 21 k zadnému vchodu počas jarného upratovania koncom marca alebo

v priebehu apríla, termín sa upresní.  VMČ súhlasí.

6. MsÚ, útvar hlavného architekta – žiadajú o stanovisko k investičnému zámeru „Zmena u

žívania časti objektu – Pizza Čert“ p.č. 7427 k.ú. Nitra pre žiadateľa  - Vlasta Kohútova.

V prílohe je priložený list k investičnému zámeru zo dňa 10.2.2012.

VMČ súhlasí s investičným zámerom „Zmena užívania časti objektu – Pizza Čert“  p.č. 7427

k.ú. Nitra pre žiadateľa Vlastu Kohútovú.


K bodu 4/




Bol predložený návrh zjednosmernenia miestnych komunikácií a regulácia parkovania

motorových vozidiel v mestskej časti Klokočina  - zápis z prerokovania z 20.2.2012 /bolo

zaslané členom VMČ emailom/.


Pripomienky VMČ:


1. Pre Mestské služby Nitra: VMČ žiada opraviť zničené detské ihrisko na Jedlíkovej ul. /za Z

Š sv. Marka/.


2. Pre Mestské služby Nitra: Pred prevádzkami Family centra  smerom k prevádzke Lidl na

Dolnočermánskej ul.  je vedľa schodiska v tráve vyšľapaný  chodník. Žiadame tu  vybudovať

bezbariérový prístup pre kočíky, vozíky a pod.


3. Žiadame prevádzkovateľa zábavného centra „Podchod“ na Hviezdoslavovej ul. upratať si

okolie prevádzky  hlavne časť podchodu od Mikovíniho ul . /VMČ zašle list firme TRIUM/.


4. VMČ žiada, aby  pred výstavbou parkovacích domov na Čajkovského ul. bol vykonaný

geologický prieskum.


5. Pre MsÚ, odbor kom.činností a životného prostredia: VMČ žiada v rámci akcie „Vyčistime

si Slovensko“ vyčistiť  pozemok nad školou Gymnázia na Golianovej ul. v Nitre, škola je

ochotná podieľať sa čistení.


     Poslanec Hollý pripomenul, že 17.3.2012 v sobotu sa uskutoční „Klokočinská zabíjačka“


v priestoroch Klokočinského jarmoku.


Ďalšie zasadnutie VMČ sa bude konať dňa 10. 4. 2012 o 16,00 hod. na Mestskom úrade v

Nitre.


 Ing. Rudolf Hlavačka

           predseda výboru mestskej


časti č. 4 Nitra-Klokočina

Zapísala: Helena Miháliková




               sekretárka VMČ



