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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 05.6.2018 s týmto 
programom: 
 

1. Otvorenie  
2. Vystúpenie občana pána Tomáša Svitača 
3. Vystúpenie občana pána Eduarda Hollého bytom Doležalová 62 
4. Informácia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre 
5. Došlá pošta a jej vybavenie 
6. Odpovede na pripomienky 
7. Rôzne 

 
Na zasadnutí sa zúčastnilo 12 členov (priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi). 
Prítomní: 
Ing. Štefan Štefek, Ing. Peter Košťál, PhD., Ing. Peter Oremus, PhD., doc. Ing. Anton Kretter, PhD., 
Eva Turčeková, Mgr. Pavol Halák, Peter Benedikovič, Ing. Ivan Marko, Ing. Juraj Kočiš, Mgr. Alena 
Demeterová, PhDr. Anna Šmehilová PhD., Ing. Ondrej Fronc, 
Neprítomní ospravedlnení: Mgr. Zdenko Svoboda, MBA, Ing. Ľubomír Moravčík, MUDr. Daniel 
Hecht 
Neprítomní neospravedlnení: - 
 
K bodu č. 1 
      Rokovanie otvoril predseda VMČ Ing. Štefek. Prítomní členovia VMČ hlasovali za doplnený 
program zasadnutia VMČ. 
Hlasovanie – Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 2  
 Vystúpenie občana pána Tomáša Svitača vo veci predloženia podnetov v mestskej časti 
Chrenová: 

1. osadenie smetných košov a lavičiek za bytovým domom Tr. A. Hlinku 43 
2. osadenie smetných košov a lavičiek pri detskom ihrisku Lomnická 6-8 
3. opraviť diery pri stĺpe verejného osvetlenia na Tr. A. Hlinku 
4. dosypať piesok v pieskovisku na Tr. A. Hlinku 51-53 

Uznesenie: VMČ berie na vedomie podnety pána Tomáša Svitača a žiada OKČaŽP o doplnenie 
smetných košov a lavičiek a odstránenie závad na základe tohto podnetu.  
Hlasovanie – Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
  
K bodu č. 3  
 Vystúpenie občana pána Eduarda Hollého vo veci prenájmu pozemku na ulici Doležalová . 
Uznesenie: VMČ berie žiadosť pána Eduarda Hollého na vedomie a definitívne vyjadrenie dá až po 
tvaro miestnej prehliadke. 
Hlasovanie – Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 4  
 Ing. Štefek podal informácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa konalo 
17. 5. 2018.  
Uznesenie: VMČ informácie z rokovania Mestského zastupiteľstva berie na vedomie. 
Hlasovanie – Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0  
  
 
K bodu č. 5 
Informáciu o došlej pošte podal predseda VMČ. K jednotlivým žiadostiam VMČ zaujal nasledovné 
stanoviská: 
 
5.1 Žiadosť z MsÚ – OM vo veci uzavretia zmluvy o prenájom nebytového priestoru súp. č. 1590 na 
parcele registra C KN č. 949 evidovanej v LV. 1223 vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Nitra pre  
občianske združenie SOCIA, Topoľová 6, 949 01 Nitra. Žiadateľ má záujem využívať nebytové 
priestory na sociálne účely. Dňa 10. 09. 2003 bola medzi SOCIA a Mestom Nitra zmluva o výpožičke 
č. 3/2003/OSM na dobu 15 rokov. Doba pôvodnej zmluvy o výpožičke skončí 01. 09. 2018.  
Uznesenie: VMČ odporúča prenájom nebytových priestorov a výpožičku pozemku pre občianske 
združenie SOCIA, Topoľová 6, 949 01 Nitra. 
Hlasovanie – Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
5.2 Žiadosť od vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Dlhá 27-35, Nitra vo veci 
riešenia problému s dopravou, resp. s parkovaním áut pred bytovým domom.  
Uznesenie: VMČ berie na vedomie žiadosť vlastníkov bytov  a nebytových priestorov na Dlhej 27-35 
a  

1. žiada OKČaŽP o zabezpečenie vodorovného dopravného značenia /žlté kľukaté V12A/ 
prioritne pred molokmi na Dlhej  a následne v celej lokalite výboru mestskej časti Chrenová, 
Janíkovce,   

2. nesúhlasí s zjednosmernením komunikácie od Ďurčanského po Dlhú.  
Hlasovanie – Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 1 
 
5.3  Žiadosť rodiny Gajdošovej, bytom Dlhá 33, Nitra vo veci osadenia lavičky pred domom na   
Dlhej 33.   
Uznesenie: VMČ berie na vedomie žiadosť rodiny Gajdošovej a žiada OKČ a ŽP o osadenie lavičky 
pred bytovým domom Dlhá 33.  
Hlasovanie – Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
5.4 Informácia z MsÚ – OIVaR ohľadne odstránenia havarijného stavu kanal. potrubia BD 
Ďurčanského 1-9 Nitra. Havarijný stav kanalizačného potrubia bytového domu Ďurčasnkého 1-9 Nitra 
bol odstránený pracovníkmi ZsVS.  
Uznesenie: VMČ berie na vedomie informáciu o vyriešení havarijného stavu kanal. potrubia BD 
Ďurčanského 1-9 Nitra. 
 
5.5 Žiadosť z MsÚ – OKČaŽP o doplnenie stanoviska k povoleniu predaja točenej zmrzliny 
z motorového vozidla na Nábreží mládeže 1806 pre žiadateľa p. Masára.  
Uznesenie: VMČ opätovne prerokoval žiadosť p. Masára aj s doloženými povoleniami od dotknutých 
orgánov  a odporúča súhlasiť s predajom točenej zmrzliny z motorového vozidla na Nábreží mládeže 
1806 v priebehu kalendárneho roka (od 1. 4. do 30. 10) za podmienky, že mimo tohto obdobia bude 
predmetné vozidlo parkovať mimo tohto územia.  
Hlasovanie – Za: 9, Proti: 1, Zdržal sa: 0 
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5.6  VMČ sa zaoberal požiadavkou pána Kotúčka na opravenie chodníka za poliklinikou na ul. 
Tribečská a navrhuje ju zaradiť do programu investičných akcií.  
Hlasovanie – Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
5.6 Žiadosť od TJ Stavbár, p. Tibora Danáča o podporu v rámci dodatočného prerozdelenia 
finančných prostriedkov v rámci projektu Nitra – Európske mesto športu na nákup certifikovanej 
kladivárskej klietky vrátane materiálu potrebného na jej ukotvenie v sume 30 000,-.  
Uznesenie: VMČ berie žiadosť pána Tibora Danáša na vedomie a odporúča to riešiť v rámci projektu 
Európske mesto športu.  
Hlasovanie – Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 6 
Predseda Ing. Štefek dal členom k dispozícii odpovede na žiadosti a pripomienky VMČ, ktoré boli 
zaslané Mestu Nitra alebo iným inštitúciám. 
 
K bodu č. 7 
Rôzne 
 
VMČ berie na vedomie informáciu ohľadom rokovania predsedu a podpredsedov VMČ s vedením 
Agrokomplexu o Chrenovských stánkoch.  
 
Požiadavky VMČ pre OKČaŽP: 
- žiada OKČaŽP osloviť a požiadať správcu zelene na svahu Levickej ulice smerom k starej 
Chrenovej vyčistiť a skosiť tento priestor v celej dĺžke od Bohúňovej ul. po Gorazdovu (kontaktná 
osoba doc. Ing. Anton Kretter, tel. č. 0948 705 317). 
- žiada OKČaŽP doriešiť ukončenie rozkopávok, na ktoré VMČ už dlhšiu dobu vás upozorňuje pred 
domom Štiavnická 2, za domom Dlhá 60, pri dome Vihorlatská 2 (kontaktná osoba doc. Ing. Anton 
Kretter, tel. č. 0948 705 317). 
- žiada zabezpečiť v súlade so zmluvou s dodávateľom na ošetrovanie zelene priechodnosť chodníka 
pred domom Dlhá 40-42 (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter, tel. č. 0948 705 317). 
- žiada OKČaŽP riešiť uvedenie stavu chodníka pri obchode ZDROJ  (Chrenová IV) po jeho 
rozkopaní do pôvodného stavu (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter, tel. č. 0948 705 317). 
- žiada OKČasŽPopravu chodníka tesne pri dome Výstavná 39 v miestach pri vchode do tohto domu 
na pravej i ľavej strane (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter, tel. č. 0948 705 317). 
- žiada OKČaŽP opätovne zníženie rýchlosti spomaľovačom na ul. Vašinova (kontaktná osoba PhDr. 
Anna Šmehilová, tel. č. 0905 161 326).  
- žiada OKČaŽP riešiť križovatku Vašinova – Chrenovská na semafore je krátko zelená (kontaktná 
osoba PhDr. Anna Šmehilová, tel. č. 0905 161 326). 
- žiada OKČaŽP na ul. Ďurčasnkého a Dlhá, kde je znížený obrubník pre ľudí ZŤP a kočíky umiestniť 
dopravné značenie – zákaz parkovania /nie je možné pre takýchto ľudí sa dostať na chodník, alebo 
z chodníka/ a umiestniť takéto doplňujúce dopravné značenie pri všetkých debarierizačných 
chodníkov vo výbore mestskej časti. (kontaktná osoba PhDr. Anna Šmehilová, tel. č. 0905 161 326). 
- žiada OKČaŽP o odstránenie vyznačenia ZŤP na parkovacom mieste na zemi TR. A. Hlinku /tabuľa 
bola odstránená, značenie na zemi zostalo/ (kontaktná osoba Peter Benedikovič, tel. č. 0908 722 427).  
- žiada OKČaŽP o uvedenie stavu chodníka na Vihorlatskej ul.  do pôvodného stavu. Chodník bol asi 
pred 3 mesiacmi rozkopaný , dal sa tam asfalt, ale ten nie je do výšky chodníka. Ľudia tam 
zakopávajú. (kontaktná osoba Eva Turčeková, tel. č. 0907 985 737). 
- žiada OKČaŽP o riešenie preznačenia parkovacích miest do pôvodného stavu z dôvody menšieho 
počtu parkovacích miest (kontaktná osoba Eva Turčeková, tel. č. 0907 985 737).  
- žiada OKČaŽP stredisko MsS, aby doplnili do zoznamu opráv výtlkov aj výtlky na ul. Levická – 
Plynárenská a pred domom Olympia. (kontaktná osoba Ing. Peter Oremus, tel. č. 0949 137 800).  
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- žiada OKČaŽP o vybetónovanie  výstupu na betónovú plochu pred obytný dom Dlhá 28. 
V minulosti tam boli smetné nádoby, z dôvodu zvýšenia parkovacích miest v počte 1-2. (kontaktná 
osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel. č.: 0905 103431). 
-  žiada OKČaŽP o vyhotovenie bezbariérového prístupu z Autobusovej zástavky Tr. A Hlinku 
smerom na Chrenovú, v mieste  vedľa obytného domu Tr. A Hlinku 36. Je tam vyšrafovaná plocha na 
ktorej stoja autá – smerom k ZŠ Topoľová (kontaktovať mestskú políciu) (kontaktná osoba Ing. Peter 
Košťál, PhD. tel. č.: 0905 103431). 
- žiada OKČaŽP o vyhotovenie bezbariérového od bytového domu Tr. A Hlinku smerom na 
parkovisko a následne na chodník smerom k ZŠ Topoľová, nakoľko je to jediný smer pre ZŤP žiakov 
(kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel. č.: 0905 103431). 
- žiada OKČaŽP o vypílenie suchého stromu pred obytným domom kozmonautov 4 a za bytovým 
domom Kozmonautov 10 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel. č.: 0905 103431). 
- žiada OKČaŽP o osadenie značky bytová zóna ako sa ide k bytovému domu kozmonautov 2-14 
(kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel. č.: 0905 103431). 
-  žiada OKČaŽP o opravu 1 parkovacie miesta pred obytným domom Ždiarska 22, ako je začiatok 
parkoviska oproti Coop Jednota (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel. č : 0905 103431). 
 
Požiadavky VMČ pre Službyt Nitra: 
- žiada Službyt Nitra o odstránenie výrastkov kríkov /vo výške už 1m/, ktoré vyrastajú pri základoch 
budovy Kina Lipa, ktorú spravuje Službyt Nitra (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter, tel. č. 0948 
705 317).  
 
Požiadavky VMČ pre ÚHA: 
- žiada ÚHA  riešiť dopravné značenie pri bráne Materskej škôlky Štiavnická tak, aby rodičia pri 
príjazde pre deti do MŠ neboli zbytočne a účelovo pokutovaní Mestskou políciou (kontaktná osoba 
doc. Ing. Anton Kretter, tel. č. 0948 705 317).  
 
 
Požiadavky VMČ pre NKS: 
- žiada NKS opraviť dlažbu pri molokoch na Ľ. Okánika 4 (kontaktná osoba Ing. Ivan Marko,            
tel. č. 0907 314 041). 
 
 
 
 
 
 
V Nitre dňa 13. 06. 2018 
 

 

 

 

 

 

                                                               

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

      sekretárka výboru                                                                                     predseda výboru 
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