
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


zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa  14. 11. 2011

na Základne škole  Škultétyho  ul.  s týmto programom:


      1. Otvorenie

 Príprava akcie „Vianoce na Klokočine“
2.

 Prerokovanie došlej pošty  
3.

 Rôzne
4.


K bodu 1/

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

zasadnutí sa zúčastnilo 16 členov VMČ  /viď. prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi/.


K bodu 2/

„Vianoce na Klokočine“ sa budú konať dňa 17.12.2011 v sobotu na tržnici Jurkovičova pred

Potravinami Nitrazdroj. Budú sprevádzané ako každý rok kultúrnym programom a 

pohostením: vianočná kapustnica, zabíjačková kaša, punč, varené víno, čaj a medovníčky. Pre

najmenších budú pripravené balíčky.


K bodu 3/

Došlá pošta

Odpovede na pripomienky:

1. Mestský úrad Nitra,  odbor komunálnych činností – stanovisko k požiadavkám vznesených

na zasadnutí VMČ 12.9.2011 obyvateľkami ul. Čajkovského 8-18.

2. Hlavný kontrolór mesta Nitry – oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti – neodborne

vykonaná práca na zhotovení stojiska pre smetné nádoby pred obytným domom na

Petzvalovej ul. Sťažnosť je neopodstatnená.

3. Mestské služby Nitra – oprava a náter zábradlia z Čajkovského ul. k novému zdravotnému

stredisku na Čajkovského 46 bolo vybavené 30.9.2011. VMČ  opätovne konštatuje, že

zábradlie bolo osadené neodborne a žiada predĺžiť zábradlie minimálne o 8 metrov a ukončiť

ho primeraným spôsobom.

4. Mestský úrad Nitra, referát dopravy a cestného hospodárstva, zaslaný list na vedomie -

návrh  a finančné nároky na rozšírenie komunikácie na OS Prameň.

5. Mestský úrad Nitra, ved. odd. výstavby a rozvoja, zaslaný list na vedomie – investičné

akcie na rok 2012 – nádoby na komunálny odpad na Mikovíniho ul. patria do rozpočtu odboru

komun. činností a životného prostredia.

6. Hajlová Terézia – žiada výrub  porastu pri bloku Jurkovičova  ul. 1 – list bude odstúpený na

odbor komunálnych činností a životného prostredia.




7. Mestský úrad Nitra, útvar hlavného architekta – žiadosť p. Jarmily Vašovej – firma Bravas

s.r.o., ktorá má zámer využiť objekt bývalej výmenníkovej stanice tepla  na parc. č. 7301 –


Novomeského ul. na prevádzkovanie fitnes centra pre ženy. VMČ súhlasí s využitím objektu

v zmysle žiadosti.

8. Mestský úrad Nitra, odbor majetku – predložili žiadosť Ing. Dušana Igaza a manželky Ing.

Andrey Igazovej o prenájom časti nehnuteľnosti o výmere 217 m2 oddelenú z pozemku parc.

„C“-KN č. 3696/343 – ostatné plochy o výmere 2 ha 4835 m2 geometrickým plánom č.

34/2009 zo dňa 26.8.2009 na parc. č. „C“ – KN č. 3696/463 a 3696/464, v katastrálnom území

Párovské Háje, zapísanej vo vlastníctve Mesta Nitry na LV č. 7195 – využitie ako záhradu.

Jedná sa o pozemok, ktorý je v priamom susedstve s nehnuteľnosťami vo výlučnom

vlastníctve žiadateľov. VMČ súhlasí s prenájmom v zmysle žiadosti.

9. Mestský úrad Nitra, odbor invest. výstavby a rozvoja – žiadosť Ing. Eduarda Mička,

splnomocneného zástupcu vlastníkov domu Nedbalova 7 – 11, ktorý žiadajú vybudovanie

parkoviska so šikmým státím pred ich bytovým domom. VMČ súhlasí so zaradením uvedenej

žiadosti do návrhu rozpočtu mesta pre rok 2012.

10. Službyt Nitra, s.r.o. – žiadosť p. Mariána Podhradského, vlastníka predajného stánku na

Jurkovičovej ul. č. 25  v časti podchodu o zmenu účelu nájmu z textilu na navrhovaný účel

nájmu – bazár, záložňa. VMČ súhlasí s navrhovanou zmenou nájmu bazár, záložňa.

11. Splnomocnený zástupca vlastníkov domu Čajkovského 13-19 p. Pavol Obertáš žiada

o prekopanie odvodovej priekopy na dažďovú vodu a spevnenie chodníka na Čajkovského 19.

List bude odstúpený na Mestské služby Nitra.

12. Zástupkyňa vlastníkov bytov Jurkovičova 23 Ing. Rišňovská žiada umiestniť ve

ľkoobjemový kontajner v rámci jesenného upratovania na parkovisko bytového domu Jurkovi

čova 23. VMČ súhlasí s touto zmenou – presun z Jurkovičovej ul. oproti predajni Delikates.

13. Zástupca primátora mesta Nitry – list ohľadne prípravy materiálu „Plán kontrolnej činnosti

útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2012“.

14. Mestský úrad Nitra, odbor investičnej výstavby a rozvoja – príspevok k diskusii Otázky

a odpovede vo veci – prepojenie chodníkom sídlisko Klokočina s obytnou skupinou „Prameň

“, ktorý zaslala p. Šutková. Nakoľko uvedená akcia nebola zaradená do rozpočtu mesta na rok

2011, VMČ súhlasí,  aby uvedená akcia bola zaradená do návrhu rozpočtu mesta pre rok

2012.


K bodu 4/

Rôzne

V mesiaci november boli 3 stretnutia VMČ a primátora mesta  s dôchodcami, kde  v rámci

diskusie boli vznesené nasledovné pripomienky, ktoré odstupuje VMČ nasledovným

oddeleniam:


Odboru komunálnych činností a životného prostredia:

-  pozametať schody na Jurkovičovej ul.

- odpratať smeti a sklo pri kontajneroch

- opraviť lavičky na nádvorí Mikovíniho 4 od MŠ Bazovského opraviť hojdačku na detskom

ihrisku, je polámaná

- vykonávať zimnú údržbu na Piešťanskej ul., pretože pre zlú zjazdnosť komunikácie

v zimnom období im nevyvážajú smeti

- na Piešťanskej ul. sú zapchaté kanále – neodteká voda, pretože niektorí občania kanále

zakryli fóliami, aby z nich neunikal zápach

- požiadavka na rozmiestnenie väčšieho počtu sáčkov na psie exkrementy

- požiadavka na vybudovanie autobusového prístrešku pri Čajkovského ul. /pri Čajke/




- upozorniť majiteľov súkromných pozemkov, aby si pokosili svoje súkromné pozemky

- zriadenie výbehov pre psov napr. na Škultétyho ul.


Mestským službám Nitra:

- opraviť poškodený chodník na Škultétyho 4

- opraviť časť Petzvalovej ul., ktorá nebola celá opravená

- opraviť všetky schody a zábradlia na Klokočine, hrozí nebezpečenstvo úrazov


Referátu dopravy a cestného hospodárstva:

- vyznačiť parkovacie miesta na parkoviskách

- zriadiť prechod pre chodcov oproti Mestskej haly na úrovni ul. Červenova


Pripomienky VMČ:

VMČ žiada odstrániť vraky áut na Mikovíniho ul /tmavomodrý bavorák/ , na
1.

Novomeského ul. pri bývalej Jednote /červený favorit/ a na križovatke ulíc Partizánska

– Dunajská.

VMČ urýchlene žiada opraviť drevené schody vedľa kotolne z Petzvalovej ul. na
2.

Golianovu ul.

VMČ žiada o informáciu kedy bude vykonávaná na MŠ Benkova výmena okien
3.

a strechy.

VMČ žiada osadiť zábradlie vedľa chodníka od Bazovského 3 po Mikovíniho 16
4.

pravostranne do svahu.

VMČ žiada opraviť schody a zábradlie vedľa oporného múru pri BD Baničova 2-8
5.

/smer Novomeského/.

VMČ žiada opraviť prepadnutú komunikáciu na Beethovenovej ul. pri  bytovom dome
6.

Beethovenova 8 a predajným stánkom, autá chytajú podvozok.


     Posledné  zasadnutie VMČ v tomto roku bude 12.12.2011.


                              Ing. Rudolf Hlavačka,v.r.

 predseda výboru mestskej

časti č. 4 Nitra-Klokočina


Zapísala: Helena Miháliková

               sekretárka VMČ



