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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 09.05.2018 s týmto 
programom: 
 

1. Otvorenie  
2. Došlá pošta a jej vybavenie 
3. Odpovede na pripomienky 
4. Rôzne 

 
Na zasadnutí sa zúčastnilo 12 členov (priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi). 
Prítomní: 
Ing. Štefan Štefek, Ing. Peter Košťál, PhD., PhD., doc. Ing. Anton Kretter, PhD., Ing. Ľubomír Moravčík, MUDr. 
Daniel Hecht, PhDr. Anna Šmehilová, PhD., Ing. Juraj Kočiš, Mgr. Alena Demeterová, Ing. Ondrej Fronc, Mgr. 
Zdenko Svoboda, MBA, Eva Turčeková, Peter Benedikovič,  
Neprítomní ospravedlnení:  Ing. Peter Oremus, Ing. Ivan Marko, Mgr. Pavol Halák 
Neprítomní neospravedlnení: - 
 
K bodu č. 1 
      Rokovanie otvoril predseda VMČ Ing. Štefek. Predseda Ing. Štefek navrhol doplniť program o nové 
body, a to vystúpenie občana Tomáša Svitača a o vystúpenie riaditeľa NKS Ing. Peniaška s informatívnou 
správou. Prítomní členovia VMČ hlasovali za doplnený program zasadnutia VMČ. 
Hlasovanie – Za: 12, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
  
K bodu č. 2  
 
Informáciu o došlej pošte podal predseda VMČ. K jednotlivým žiadostiam VMČ zaujal nasledovné stanoviská: 
 
2.1 Vystúpenie občana Tomáša Svitača ,ktorý upozornil na zlú situáciu s parkovaním okolo bytového domu  
Tr. A. Hlinku 31-49. Poukázal aj na výtlky na predmetnej ceste a nevyznačené vodorovné dopravné značenie. 
Uznesenie: VMČ uvedený podnet prerokoval a za 

a) odporúča zaradiť do zásobníka investičných akcií vytvorenie projektovej dokumentácie na nové 
parkovisko v predmetnej lokalite 

b) žiada OKČaŽP – SMS o opravu výtlkov na súbežnej komunikácii Tr. A. Hlinku pred BD 
Hlasovanie – Za: 12, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
2.2 Riaditeľ Nitrianskych komunálnych služieb Ing. Peniaško informoval o pláne budovania polopodzemných 
kontajnerov/ molokov v mestskej časti Chrenová. V roku 2018 majú v pláne osadiť 7 ks molokov v lokalite 
Chrenová. Predmetné lokality musia vyhovovať technickým parametrom a následne bude možné osadenie 
nádoby. Taktiež upozornil na narastajúci výskyt čiernych skládok v blízkosti kontajnerov a na parkovanie áut 
pred molokmi. 
Uznesenie: VMČ uvedený podnet prerokoval a za 

a) berie na vedomie informáciu o možnosti budovania polopodzemných kontajnerov v časti 
Chrenová 

b) žiada OKČaŽP – SMS o zabezpečenie namaľovania vodorovného dopravného značenia (zákaz státia 
– žltá čiara) pred molokmi na území mesta 

c) opätovne žiada OKČaŽP – SMS o vypílenie stromov na Fatranskej 2-10 v zmysle už podaných 
žiadostí zo dňa 6.12.2017 a následne 7.2.2018, ktoré bránia odvozu odpadu. 
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Hlasovanie – Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
2.3 Žiadosť OKČaŽP z MsÚ v Nitre zo dňa 25.04.2018 vo veci stanoviska k vyhradeniu parkovacieho miesta ZŤP 
pre Katarínu Reťkovskú, bytom Javorová 7, Nitra. 
Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť  prerokoval a súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta ZŤP pre Katarínu 
Reťkovskú, bytom Javorová 7, Nitra. 
Hlasovanie – Za: 12,  Proti: 0, Zdržal sa: 0  
 
2.4 Žiadosť o vyjadrenie OM z MsÚ v Nitre č.305ú/5580/2018/OM zo dňa 19.4.2018 vo veci odpredaja 
pozemku o výmere 143 m² parcela reg. C KN č. 2209/1 zapísaných na LV 1223 pre Ústav na výkon trestu 
odňatia slobody, Vašinova Nitra. 
Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť  prerokoval a odporúča predaj predmetného pozemku Ústavu na výkon 
trestu odňatia slobody, Vašinova Nitra. 
Hlasovanie – Za: 12,  Proti: 0, Zdržal sa: 0  
 
2.5 Žiadosť o vyjadrenie OM z MsÚ v Nitre č.347ú/1096/2018/OM zo dňa 07.05.2018 vo veci umiestnenia 
mliečneho automatu s domácimi mliečnymi produktmi Poľnohospodárskeho družstva vo Vrábľoch na tržnici 
Chrenová pri Lipe. 
Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť prerokoval a odporúča umiestnenie predmetného stánku mliečneho 
automatu v priestore medzi stánkom na predaj syrových výrobkov a stánkom zeleniny za predpokladu 
dodržania vzhľadu stánku voči ostatným stánkom a za predpokladu súhlasu všetkých dotknutých orgánov. 
Hlasovanie – Za: 12,  Proti: 0, Zdržal sa: 0  
 
2.6 Prerozdelenie nevyčerpaných investičných financií za rok 2017 
Ing. Štefek informoval, že nevyčerpané financie za rok 2017 sa použili na dofinancovanie projektov z roku 
2017, ktoré boli navýšené.  
Ing. Košťál vzniesol požiadavku na účasť Ing. Hozlár na najbližšom zasadnutí, kde by informoval členov VMČ 
v akom štádiu sú projektu na rok 2018. 
Uznesenie: VMČ uvedenú informáciu berie na vedomie.   
Hlasovanie – Za: 12,  Proti: 0, Zdržal sa: 0  
 
K bodu č. 3 
      Predseda Ing. Štefek dal členom k dispozícii odpovede na žiadosti a pripomienky VMČ, ktoré boli 
zaslané Mestu Nitra alebo iným inštitúciám. 
 
K bodu č. 4: 
Ing. Štefek podal informácie z porady predsedov VMČ u p. primátora, kde sa riešili otázky parkovania v meste 
(parkovacia politika) a zeleň v meste (primárne kosenie). 
 
Členovia VMČ upozornili na zlý stav kosenia v mestskej časti na Chrenovej a v Janíkovciach.  
Doc. Kretter pripravil stanovisko, v ktorom sa definujú problémy s kosením a žiada nápravu. Stanovisko tvorí 
prílohu zápisnice a zasiela sa dotknutým osobám. 
 
P. Benedikovič upozornil na situáciu s opílením konárov pred BD Tr. A. Hlinku 26-32. Pracovníci, ktorí mali na 
starosti opílenie nemohli vykonať prácu z dôvodu zaparkovaného automobilu. Dodnes sa opätovné opílenie 
neuskutočnilo a ani prisľúbené zasadenie nového stromu. 
 
Požiadavky VMČ: 
- žiada OKČaŽP o opätovné obnovenie lavičky na ul. Tribečskej (kontaktná osoba Eva Turčeková, tel.č. 0907 
985 737) 
- opätovne žiada OKČaŽP o opílenie konárov pred BD Tr. A. Hlinku 26-32 (kontaktná osoba Peter Benedikovič, 
tel.č. 0908 722 427) 
- žiada OKČaŽP pred domami Vihorlatská 2 a Štiavnická 2 zabezpečiť úpravu terénu vo verejnej zeleni po 
rozkopávkach, ktoré sa tam uskutočnili pred niekoľkými mesiacmi (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter, 
tel.č. 0948 705 317) 
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- žiada OKČaŽP do priestoru okolo dvoch stromov nachádzajúcich sa pred kinom LIPA zasadiť kvety podľa 
informácie ako minulý rok oznámila od Ing. Šterdasovej nášmu VMČ (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter, 
tel.č. 0948 705 317) 
- žiada OKČaŽP žiada o umiestnenie lavičky pred domom Tr. A. Hlinku 9 (kontaktná osoba doc. Ing. Anton 
Kretter, tel.č. 0948 705 317) 
- žiada OKČaŽP opravu dvoch lavičiek za domom Nábrežie mládeže 17 (kontaktná osoba doc. Ing. Anton 
Kretter, tel.č. 0948 705 317, p. Kmecová tel. č. 037/733 10 76) 
- žiada OKČaŽP opílenie konárov za domom Nábrežie mládeže 17-19 (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter, 
tel.č. 0948 705 317, p. Skovajová tel.č. 037/733 48 97) 
- žiada OKČaŽP o vypílenie suchého stromu pri plote chrenovského cintorína na Tr. A. Hlinku oproti zástavky 
smerom na Zlaté Moravce (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter, tel.č. 0948 705 317) 
- žiada OKČaŽP urgovať odpoveď na list zo dňa 27.2.2018 zaslaný UKF v Nitre za účelom jednania ohľadne 
priestoru za ŠD Nitra a pred domom Ľ. Okánika 2 (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter, tel.č. 0948 
705 317) 
- žiada OKČaŽP o preriedenie konárov pred obytným domom Ždiarska 4 z dôvodu prenosu Skylingu signálu 
(kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103431) 
- žiada OKČaŽP o vyčistenie krajníc a kanalizačných vpustí pred obytným domom Karpatská, oproti 
pohostinstvu Žalár (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103431) 
- žiada OKČaŽP o opílenie kríkov pred obytným domom Za Humnami 59 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, 
PhD. tel.: 0905 103431) 
- žiada OKČaŽP o opílenie stromu pred obytným domom ul. Dlhá 39 ako sú schody (kontaktná osoba Ing. Peter 
Košťál, PhD. tel.: 0905 103431) 
- žiada OKČaŽP o osadenie novej lavičky a chýbajúcej hojdačky vedľa obytného domu  Tr. A Hlinku 36 smerom 
ku ul. Kozmonautov (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103431) 
- žiada OKČaŽP o deratizáciu potkanov pred obytným domom Ďumbierska 39 a 41 (kontaktná osoba Ing. Peter 
Košťál, PhD. tel.: 0905 103431) 
- žiada OKČaŽP o výrub topoľa vedľa obytného domu Tribečská 1 smerom k parkovisku (kontaktná osoba Ing. 
Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103431) 
- žiada OKČaŽP o opätovné opílenie kríkov pred obytným domom Ľ. Okánika 8 (kontaktná osoba Ing. Peter 
Košťál, PhD. tel.: 0905 103431) 
- žiada OKČaŽP o opravu potrubia kanalizácie, oproti KOS 
- žiada OKČaŽP o opravu okolia pred veľko-objemovými smetnými nádobami,  pred obytným domom 
Ďumbierska 27, sú prepadnuté (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103431) 
- žiada OKČaŽP o vyčistenie kanalizačných vpustí pred obytným domom Ďumbierska 27 (kontaktná osoba Ing. 
Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103431) 
 
- žiada Mestskú políciu v Nitre zabezpečiť odstránenie vraku vozidla s ŠPZ okresu Šaľa na Dlhej ulici pri výjazde 
od BD Dlhá 37-39 (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter, tel.č. 0948 705 317) 
 
- zasiela NKS požiadavku občanov z ulice Javorová na vybudovanie stojiska kontajnerov – molokov (kontaktná 
osoba doc. Ing. Anton Kretter, tel.č. 0948 705 317) 
 
V Nitre dňa  
 

 

 

   Mgr. Vladimír Ballay  v.r.                                                                   Ing. Štefan Štefek v.r. 

      sekretár výboru                                                                                   predseda výboru 
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