
Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina


Predseda VMČ:                                                                          Sekretárky VMČ:

Ing. Rudolf  Hlavačka                                                                 H.Miháliková, M.Havránková


Z á p i s n i c a    č.  4/2012


zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Klokočina, ktoré sa konalo dňa 10.4.2012

v priestoroch  Mestského úradu v Nitre.


Program:

Otvorenie
1.

Informácie z rokovania MZ, MR a komisií
2.

Informácia o stave údržby zelene v mestskej časti Klokočina
3.

Prerokovanie došlej pošty a stanoviská  k nej, podnety občanov
4.

Rôzne
5.


Zasadnutia    VMČ  sa  zúčastnilo  11 členov  VMČ,  2    sekretárky   VMČ,  l občianka  (viď

prezenčná listina)


Rokovanie:

K bodu 1 – zasadanie VMČ otvoril a viedol  p.Miloš Paliatka, podpredseda VMČ č. 4, ktorý

ospravedlnil neprítomnosť Ing.Rudolfa  Hlavačku, predsedu VMČ z dôvodu choroby. Privítal

prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Vzhľadom k prítomnosti Doc.Ivanovi

čovej, ktorá požiadala o možnosť zúčastniť sa rokovania VMČ a predložiť na rokovanie svoje

požiadavky a požiadavky občanov bolo toto vystúpenie zaradené do programu:

Doc. Ivanovičová predložila VMČ č. 4 list zo dňa 15.11.2011 so žiadosťou o vyjadrenie sa

VMČ k zriadeniu výrobne pizze a následne donáškovej služby v priestoroch kotolne VS 6 na

Bizetovej ulici – námietky.  Ďalej predložila list zo dňa 10.4.2012, ktorým požaduje odpovede

na otázky vo veci schválenia podnikateľských investičných zámerov v kotolniach na sídlisku

Klokočina, zverejňovaniu zápisníc VMČ a ich obsahu. Oba listy boli odovzdané členom VM

Č – poslancom.

Doc. Ivanovičová požiadala členov VMČ o vážnejší prístup k problémom občanov. Ako

rodená patriotka má záujem o dianie v Nitre a jej pripomienky a podnety majú za cieľ

skvalitniť podmienky života obyvateľov mestskej časti aj celého mesta.

K niektorým pripomienkam priamo reagovali prítomní členovia VMČ boli vysvetlené kritériá,

ktoré vedú VMČ k schvaľovaniu investičných zámerov v mestskej časti. Občianska

vybavenosť v mestskej časti je poddimenzovaná, preto podnikateľské zámery, ktoré ju zlepšia

sú vítané. O záujme podnikateľov a druhu podnikania rozhoduje v prevažnej miere po

žiadavka trhu. Pripomienky a podnety občanov sú prijímané a vítané a je k nim pristupované

zodpovedne. Pripomenuli, že VMČ má poradnú a iniciatívnu funkciu, v konečnom dôsledku

rozhodujú stanoviská odborných útvarov mestského úradu. 

Po ukončení rokovania s Doc. Ivanovičovou sa pokračovalo v rokovaní podľa schváleného

programu.


K bodu 2 – referovali poslanci, členovia MR a VMČ. P.Paliatka  referoval o rokovaní

komisie dopravy ( riešenie statickej dopravy – parkovanie vozidiel, zjednosmernenie ulíc, rie

šenie dopravnej situácie na Golianovej ul.), p. Bohát referoval  o rokovaní komisie kultúry.
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K bodu 3 – Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, ktoré zabezpečujú údržbu

verejnej zelene v rámci mesta vlastnými pracovníkmi a prostriedkami a dodávateľským

spôsobom predložili písomnú správu k tomuto bodu rokovania. Informatívnu správu zobral

VMČ na vedomie.

VMČ požaduje písomne vyzvať vlastníkov pozemkov (týka sa súkromných pozemkov)

o zabezpečenie údržby pozemkov (kosenie, likvidácia pokosenej hmoty), aby sa zabránilo

šíreniu alergénov, burín, hlodavcov a hmyzu (požiadavka bude odstúpená odboru KČ a ŽP

MsÚ a MsS Nitra).


K bodu 4  - VMČ prerokoval túto došlú poštu:

list odboru majetku – žiadosť spoločnosti SOAR Ing. Jiří Bárta, Čakajovce
-
o vyjadrenie sa k prenájmu za účelom vybudovania spevnených plôch pre prístupový

chodník a parkovanie na pozemku reg. „C“ KN parc.č. 7425/1 v katastrálnom území

Nitra evidovanej  na liste vlastníctva č. 3681vo vlastníctve Mesta Nitra  pre investora

Vlasta Kohútová, SVAKO,  Na Hôrke č. 38, Nitra (týka sa plánovanej prevádzky

výrobne pizze na Bizetovej ul). Vzhľadom k aktuálnej informácií o odstúpení

investora od vybudovania prevádzky nebola žiadosť na tomto zasadnutí prerokovaná,

oznámenie útvaru hlavného architekta o začatí prerokovania návrhu zmien a doplnkov
-
č. 1 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Nitra v termíne od 10.4. do 10.5.2012

a dátumu verejného prerokovania, ktoré sa uskutoční dňa 17.4.2012 o 14,00 hod. vo ve

ľkej zasadačke MsÚ v Nitre. VMČ zobral informáciu na vedomie.

Ing. Vladimír Šatka, námietka k Stanovisku k žiadosti ohľadne nevyhradenia
-
parkovacieho miesta a pre fyzickú osobu. VMČ č. 4 prerokoval námietky

Ing.Vladimíra Šatka proti zamietnutiu žiadosti o vyhradenie pakovacieho miesta pre

fyzickú osobu. VMČ č. 4 prerokoval žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta na

Petzwalovej ul. pre JUDr. Janu Šatkovú dňa 9.1.2012 s tým, že s vyhradením

parkovacieho mesta nesúhlasil. VMČ odporúča vyhradzovať parkovacie miesta iba pre

osoby so ZŤP.


VMČ č. 4 :

trvá na svojom stanovisku zo dňa 9.1.2012  a s vyhradením parkovacieho miesta pre
1.

fyzickú osobu nesúhlasí  (hlasovanie : VMČ nesúhlasí s vyhradením parkovacieho

miesta)

VMČ č. 4 odporúča ref. dopravy a cestného hospodárstva informovať VMČ
2.

o vyhradených parkovacích miestach pre fyzické osoby na Petzwalovej ul.  (osoby

a trvanie vyhradenia),

žiadosť Službytu, s.r.o. Nitra o stanovisko k zmene zmluvy o nájme – zmena účelu
-
nájmu v objekte na Jurkovičovej ul (Sandokan) podchod pri schodisku – z predaja

sortimentu drogérie na sortiment chlieb a pečivo.  VMČ zo zmenou súhlasí.

žiadosť o umiestnenie kontajnera na Petzwalovu ul.č. 60  - VMČ odporúča odboru
-
komunálnych činností a životného prostredia umiestniť kontajner na Petzwalovej ul. č.

60 podľa možností a harmonogramu.


    K bodu 5 – rôzne:

zvýšenie informovanosti občanov – aktualizácia informácií na informačných tabuliach
-
VMČ (zverejniť čísla tel. a mailové kontakty u poslancov a mailové kontakty

u ostatných členov VMČ), členovia VMČ navrhli, aby v rámci úsporných opatrení

boli pozvánky tým členom, ktorí majú aktívne mailové schránky zasielané

elektronickou poštou (nie poštou),
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požiadavka pre odbor kom. činností – VMČ požaduje preveriť funkčnosť rozvodnej
-
skrine umiestnenej na betónovom stĺpe, ktorý stojí v telese chodníka na Partizánskej

ul. a zabezpečiť odstránenie stĺpa.

požiadavka na umiestnenie lavičiek v priestore konania Klokočinského jarmoku (pre
-
odbor kom.činností) – upresnenie poskytne p.poslanec Hollý,

p. Vereš informoval o úspešnom nultom ročníku „ Klokočinskej zabíjačky“. Akcia
-
mala u občanov ohlas. Poďakoval všetkým, ktorý sa na organizácii akcie podieľali.

podnet pre MsP – zvýšiť kontroly a represívne opatrenia pri znečisťovaní verejných
-
priestranstiev psími exkrementmi a ohorkami z cigariet.

pre odbor kom. činností – umiestniť smetné nádoby v priestore autobusovej zastávky
-
MHD pri Bille.


Pripomienky a požiadavky VMČ:


Pre MsS  Nitra

      1.VMČ požaduje vyzvať vlastníkov pozemkov (súkromné pozemky) na pravidelnú údržbu

(kosenie, odstránenie pokosenej hmoty), aby sa zabránilo šíreniu alergénov, burín, hlodavcov

a hmyzu.


Pre odbor komunálnych činností a ŽP

VMČ požaduje vyzvať vlastníkov pozemkov (súkromné pozemky) na pravidelnú údr
1.

žbu (kosenie, odstránenie pokosenej hmoty), aby sa zabránilo šíreniu alergénov, burín,

hlodavcov a hmyzu.

VMČ požaduje umiestniť smetné nádoby v priestore autobusovej zastávky MHD pri
2.

Bille.

VMČ požaduje umiestniť VOK v rámci jarného upratovania na Petzwalova ul.č. 60
3.


Pre MsP

 l. VMČ  požaduje  zvýšiť  kontrolnú činnosť  a  represívne  opatrenia  pri  znečisťovaní

    verejných priestranstiev psími exkrementami a ohorkami z cigariet.


Pre ÚHA, ref.cest.hospodárstva a dopravy

VMČ č. 4 požaduje informovať VMČ o vyhradených parkovacích miestach pre fyzické
1.

osoby na Petzwalovej ul.  (osoby a trvanie vyhradenia).


    Najbližšie rokovanie VMČ č. 4 sa bude konať dňa 14.5.2012 o 16,00 hod. miesto bude

dodatočne určené.    


         Miloš Paliatka,v.r.

                                        podpredseda VMČ č. 4


Zapísala:




Havránková

sekr. VMČ



