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Výbor mestskej časti č.7 Chrenová, Janíkovce 

Predseda výboru:  Ing. Štefan Štefek 

Sekretári výboru: Ing. Ľubica Gráfová, Mgr. Vladimír Ballay 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti č.7 Chrenová a Janíkovce, ktoré sa konalo dňa 11.4.2018 s týmto 

programom: 

 

1. Otvorenie  

2. Informácia zo zasadnutia MZ v Nitre 

3. Prerokovanie Chrenovských stánkov 

4. Došlá pošta a jej vybavenie 

5. Odpovede na pripomienky 

6. Rôzne 

 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 11 členov (priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi). 

Prítomní: 

Ing. Štefan Štefek, Ing. Peter Košťál, PhD., Ing. Peter Oremus, PhD., doc. Ing. Anton Kretter, PhD., 

MUDr. Daniel Hecht, Eva Turčeková, Mgr. Pavol Halák, Peter Benedikovič, Ing. Ivan Marko, Ing. 

Juraj Kočiš, Mgr. Alena Demeterová, 

Neprítomní ospravedlnení:  PhDr. Anna Šmehilová, PhD., Ing. Ondrej Fronc, Mgr. Zdenko 

Svoboda, MBA, Ing. Ľubomír Moravčík 

Neprítomní neospravedlnení: - 

 

K bodu č. 1 

      Rokovanie otvoril predseda VMČ Ing. Štefek. Prítomní členovia VMČ hlasovali za doplnený 

program zasadnutia VMČ. 

Hlasovanie – Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

  

K bodu č. 2  
 Ing. Štefek podal informácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa konalo 

5.4. 2018.  

Uznesenie: VMČ informácie z rokovania Mestského zastupiteľstva berie na vedomie. 

Hlasovanie – Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 3  
VMČ Chrenová, Janíkovce poveruje predsedu p. Štefeka, podpredsedov p. Krettera a  p. Šmehilovú, 

aby s vedúcou odboru kultúry p. Bojdovej prerokovali podujatie „Chrenovské  stánky“ so zástupcami 

Agrokomplexu v zmysle diskusie zasadnutia VMČ.  

Hlasovanie – Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa:0   

 

K bodu č. 4 

Informáciu o došlej pošte podal predseda VMČ. K jednotlivým žiadostiam VMČ zaujal nasledovné 

stanoviská: 

4.1 Vystúpenie p. Ruska vo veci dopravnej situácie na uliciach Willermova a Matušincova 

v Janíkovciach. 

Uznesenie: VMČ uvedené podnety prerokoval a berie na vedomie informáciu p. Ruska o dopravnej 

situácii na uliciach Willermova a Matušincova v Janíkovciach a: 
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1) žiada OKČ a ŽP – pracovisko Stredisko mestských služieb, aby na ulici Willermova odstránili 

poškodený asfalt a predmet opravy vysypali drveným kameňom 

2) do zásobníka investičných akcií zaradiť vyhotovenie projektovej dokumentácie – súvislá 

oprava miestnej komunikácie Willermova od ulice Dr. J. Budayho po Matušincovu 

3) opätovne žiadame o urýchlené osadenie dopravných značiek „zákaz vjazdu pre vozidlá nad     

10 t“ na ul. Willermova smer Matušincova a značky zákaz vjazdu pre vozidlá do 20 t“ na ul. 

Slamkovej od Dlhej ul.  
 

Hlasovanie – Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

4.2 Žiadosť p. Júliusa Karásza o zmenu dopravy na komunikácii za bytovým domom Tr. A. Hlinku    

3 - 25, aby cesta bola obojsmerná.  

 Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť prerokoval a postupuje ju na odborné posúdenie na OKČaŽP 

referát správy  a údržby miestnych komunikácií.  

Hlasovanie – Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

4.3 Žiadosť firmy Agrotrade group, spol. s.r.o., o  prerokovanie umiestnenia predajne „výnimočných 

slovenských potravín“ vedľa administratívnej budovy Agrokomplexu smerom k Lidlu.  

Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť prerokoval a berie na vedomie  informáciu firmy Agrotrade group 

o umiestnení predajne „výnimočných slovenských potravín“. 

 

Hlasovanie – Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

4.4 Žiadosť o vyjadrenie z MsÚ v Nitre – ÚHA vo veci vyjadrenia sa k predloženej PD – 

urbanisticko architektonická štúdia „Bytový dom Lomnická“ a investičnému zámeru na pozemku 

v rozsahu parciel č. 1455/1, /3, /4, /5, 1456 k.ú. Chrenová.  

Uznesenie: VMČ berie na vedomie žiadosť p. Taligu, ktorý prišiel odprezentovať štúdiu „Bytový dom 

Lomnická“. VMČ sa k predmetnej žiadosti vyjadrí po záverečnom stanovisku komisie MZ v Nitre pre 

územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť.  

Hlasovanie – Za: 10  Proti: 0, Zdržal sa: 0  

 

4.5 Žiadosť vlastníkov bytov Lomnická 38, Nitra vo veci plánovanej výstavby „investičný zámer 

„Bytový dom Lomnická“ . 

Uznesenie: VMČ berie na vedomie podnet vlastníkov bytov Lomnická 38 a k výstavbe nového 

bytového domu na Lomnickej ul. sa vyjadrí až po záverečnom stanovisku komisie MZ v Nitre pre 

územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť.  

Hlasovanie – Za: 11  Proti: 0, Zdržal sa: 0  

 

4.6 Žiadosť o vyjadrenie z MsÚ v Nitre – odbor majetku vo veci bezodplatného prevodu – darovania 

nehnuteľností pod miestnymi komunikáciami v k.ú. Chrenová (areál MŠ Za Humnami a Levická ul.) 

od Márii Kompanovej, bytom Šípová 11, Nitra.  

Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť  prerokoval a odporúča bezodplatný prevod – darovanie 

nehnuteľností do vlastníctva mesta od pani Márii Kompanovej, bytom Šípová 11, Nitra. 

Hlasovanie – Za: 8  Proti: 0, Zdržal sa: 0  

 

4.7 Žiadosť o vyjadrenie z MsÚ v Nitre – odbor majetku vo veci uzatvorenia nájomnej zmluvy na 

časť pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra za účelom umiestnenia a prevádzkovania reklamných 

stavieb typu citylight o rozmeroch 1,35 x 1,91 m pre spoločnosť Akzent BigBoard a. s. ako súčasť 

staníc projektu Zdieľané bicykle v Nitre.  

Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť  prerokoval a odporúča uzatvoriť nájomnú zmluvu pre spoločnosť 

Akzent BigBoard a. s. za účelom prevádzkovania reklamných stavieb typu citylight s podmienkou, že 

budú určené iba na propagáciu Mesta Nitra a Smart City v Nitre.   
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Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

4.8 Žiadosť o vyjadrenie z MsÚ v Nitre – OKČaŽP vo veci povolenia predaja točenej zmrzliny 

z motorového vozidla AVIA A 21 Furgon na prenajatom pozemku na Nábreží mládeže 1806 od firmy 

Gastro Jet s.r.o.  pre pána Patrika Masára, ktorý prevádzkuje aj prevádzku BEARDED BROTHERS 

BISTRO.   

Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť  prerokoval a žiada doplniť žiadosť o stanoviská všetkých 

dotknutých orgánov.   

 

Hlasovanie – Za: 9, Proti: 1, Zdržal sa: 0 

 

4.9 Žiadosť o vyjadrenie z MsÚ v Nitre – OIVaR – vo veci  vybudovania chodníka na ul. Kremnická 

1-9 (podnet občana p. Almanskej) v predpokladej sume finančných nákladov 5 500 €.  

Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť prerokoval a odporúča investičnú akciu „vybudovanie chodníka 

medzi BD Kremnická 1-9“ do zásobníka investičných akcií pre rok 2018.  

 

Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

4.10  Žiadosť o vyjadrenie z MsÚ v Nitre – ÚHA – vo veci vyjadrenia sa k umiestneniu kioskovej 

trafostanice a o odkúpenie pozemku mesta Nitry a zriadenie vecného bremena na p. č. 1067/4 k. ú. 

Veľké Janíkovce.  

Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť prerokoval a odporúča predaj predmetného pozemku a zriadenie 

vecného bremena za účelom umiestnenia trafostanice. 

 

Hlasovanie – Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

4.11 Žiadosť o vyjadrenie z MsÚ v Nitre – odbor majetku – vo veci odpredaja nehnuteľností pre NSK 

(pozemky areál VINIČKY ZSS, Považská 14, Nitra v k.ú. Nitra a SOŠ Levická 40, Nitra v k.ú. 

Chrenová) do vlastníctva NSK. 

Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť prerokoval  a odporúča odpredaj predmetných nehnuteľností pre 

NSK.  

 

Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 

      Podpredseda doc. Kretter dal členom k dispozícii odpovede na žiadosti a pripomienky VMČ, 

ktoré boli zaslané Mestu Nitra alebo iným inštitúciám. 

 

VMČ sa oboznámilo so záznamom z pracovného rokovania týkajúceho sa priestoru pred bývalým 

kinom Lipa, konaného dňa 13. 3. 2018, konštatuje, že uvádza v záveroch i skutočnosti, pri ktorých 

nedošlo k dohode: konkrétne osadenie stĺpikov, včítane sklápacieho stĺpika a preto nesúhlasí 

s realizáciou opatrení uvedených pri prvých dvoch bodoch zápisu.  

(bod č. 5 na vedomie: p. Dírešová, p. Bartoš, p. Muzika) 

 

K bodu č. 6: 

 

Požiadavky VMČ: 

 

OKČaŽP 

- žiada OKČaŽP o o zrušenie ZŤP parkovacieho miesta na parkovisku pred BD Ľ. Okánika 4 

schváleného pre pána Starinského z dôvodu neaktuálnosti (kontaktná osoba Ing. Ivan Marko,            

tel. č. 0907 314 041) 
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- žiada OKČaŽP o opílenie kríkov a ich preriedenie pred obytným domom Za Humnami 47 a 51 

(kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel. č. 0905 103431) 

- žiada OKČaŽP o opravu detskej šmýkalky na detskom ihrisku Topoľová z dôvodu ohrozenia detí 

(kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel. č. 0905 103431) 

- opätovne žiada OKČaŽP o opílenie stromu zasahujúcich do chodníka pred obytným domom Tr. A. 

Hlinku 30 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel. č. 0905 103431). 

- žiada OKČaŽP o opravu 4 ks obrubníka pred ul. Bohúňova 7 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, 

PhD. tel. č. 0905 103431) 

- žiada OKČaŽP o opílenie kríkov pred ul. Kozmonautov 3-5 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, 

PhD. tel. č. 0905 103431) 

- žiada OKČaŽP posúdiť možnosť menšej opravy asfaltového povrchu komunikácie pred domom 

Clementisova 3 (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter tel. č. 0948 705 317) 

- žiada OKČaŽP opraviť lavičku napravo od chodníka v zeleni pri rieke Nitra, cca 200 m od 

Chrenovského mosta smerom k polícii – upevniť operadlo (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter 

tel. č. 0948 705 317) 

- žiada OKČaŽP – SmS protokolárne prevziať úpravu terénu okolo novovybudovaných do zeme 

zapustených kontajnerov v závere roka 2017 vrátane uvedenia terénu do pôvodného stavu /dosiatie 

trávy a pod. (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter tel. č. 0948 705 317) 

- žiada OKČaŽP zabezpečiť natretie tou istou farbou ako je natretá lavička aj demontované drevo, aby 

sa nedalo na nej ležať bezdomovcom  - lavička pri kostole Chrenová (kontaktná osoba doc. Ing. Anton 

Kretter tel. č. 0948 705 317). 

 

OIVaR 

- žiada o úpravu povrchu po opravách pred obytným domom ul. Fatranská 10 (kontaktná osoba Ing. 

Peter Košťál, PhD. tel. č. 0905 103431). V prípade, že opravu predmetného povrchu má vykonať 

ZsVS, a.s., tak žiadame, aby bola oslovená Mestským úradom táto spoločnosť.  

 

ÚHA 

- žiada ÚHA o vydanie súhlasu k odstráneniu kríkov pri parkovisku pred BD Ľ. Okánika 4 

v nadväznosti na požiadavku VMČ z mesiaca marec (kontaktná osoba Ing. Ivan Marko, tel. č. 0907 

314 041) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitre dňa 17.4.2018 

 

 

 

..........................................                                                     ................................................ 

   Ing. Ľubica Gráfová v.r.                                                                   Ing. Štefan Štefek v.r. 

      sekretárka výboru                                                                         predseda výboru 


