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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 11.07.2018 s týmto 
programom: 
 

1. Otvorenie  
2. Vystúpenie občanov 
3. Informácia zo zasadnutia MZ v Nitre 
4. Došlá pošta  
5. Odpovede na pripomienky 
6. Rôzne 

 
Na zasadnutí sa zúčastnilo 9 členov (priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi). 
Prítomní: 
Ing. Štefan Štefek, Ing. Peter Košťál, PhD., Ing. Peter Oremus, PhD., doc. Ing. Anton Kretter, PhD., Ing. Ľubomír 
Moravčík, Ing. Juraj Kočiš, Mgr. Alena Demeterová, Eva Turčeková, Mgr. Pavol Halák,  
Neprítomní ospravedlnení: PhDr. Anna Šmehilová, PhD., MUDr. Daniel Hecht, Ing. Ondrej Fronc, Mgr. Zdenko 
Svoboda, MBA, Peter Benedikovič 
 
Neprítomní neospravedlnení: - 
 
K bodu č. 1 
      Rokovanie otvoril predseda VMČ Ing. Štefek. Prítomní členovia VMČ hlasovali za program zasadnutia 
VMČ. 
Hlasovanie – Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
  
K bodu č. 2  
2.1 Vystúpenie zástupcov občanov ulíc Plynárenskej/ R. Hanáka v zastúpení p. Križanovej, p. Bakitu a  p. Búsa 
Zástupcovia ulíc poukázali na zlú dopravnú situáciu na Plynárenskej ulici a žiadajú o jej kompletnú 
rekonštrukciu, resp. o zabezpečenie nového dopravného značenia. Žiadajú o zahájenie procesu majetko-
právneho vysporiadania ulice Plynárenskej, ktoré je potrebné ako podklad pre vydanie stavebného povolenia. 
 
2.2 Vystúpenie p. Kováča a p. Sochora, ktorí prezentovali Projekt Bistro Riviéra. Projekt je zameraný na 
športovo-rekreačný komplex na nábreží rieky v blízkosti Chrenovského mostu. 
Uznesenie: VMČ uvedené žiadosť prerokoval a súhlasí s projektom za predpokladu súhlasných stanovísk 
dotknutých orgánov. 
Hlasovanie – Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
2.3 Vystúpenie p. Hincu, ktorý prezentoval svoju žiadosť o odkúpenie pozemku na Ďurčanského ulici, ktorá 
bola predložená na MsÚ v Nitre. 
 
K bodu č. 3  
 

Predseda Ing. Štefek  podal informácie z riadneho a z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva.  
 
K bodu č. 4 
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Informáciu o došlej pošte podal predseda VMČ. K jednotlivým žiadostiam VMČ zaujal nasledovné stanoviská: 
 
4.1 Žiadosť obyvateľov Plynárenskej ulice a Ulice Rudolfa Hanáka o rekonštrukciu Plynárenskej ulice  
Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť prerokoval a žiada Odbor majetku o zahájenie majetkovo-právneho 
vysporiadania predmetných pozemkov ako podklad na vydanie stavebné povolenie na túto investičnú akcie. 
Hlasovanie – Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
4.2 Žiadosť z OM MsÚ v Nitre zo dňa 27.06.2018 o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku za  účelom rozšírenia 
parkovacích miest v rámci areálu M. Hincu 
Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť prerokoval a neodporúča odpredaj, ale odporúča nájomný vzťah  
predmetnej parcely pre  p. Hincu z dôvodu nachádzajúcich sa podzemných sietí. 
Hlasovanie – Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
4.3 Žiadosť z OVaR MsÚ v Nitre zo dňa 12.6.2018 o vyjadrenie k zámeru – Výstavba Nájomného bytového 
domu  30 b.j. v lokalite Hotel Tenis na Ďumbierskej ulici. 
Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť prerokoval a súhlasí so zámerom výstavby nájomného bytového domu 30 
b.j. v lokalite Hotel Tenis na Ďumbierskej ulici, kde investor bude mesto Nitra. 
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
4.4 Petícia občanov obytného domu Ľ. Okánika 2, Nitra za zákaz hlučného používania hudby z prevádzky 
Bearded Brothers 
Uznesenie: VMČ uvedenú petíciu prerokoval, berie ju na vedomie a žiada OKČaŽP v spolupráci s Mestskou 
políciou o zjednanie nápravy pri dodržiavaní hudobnej produkcie maximálne do 22.00 hod. 
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
4.5 Žiadosť p. Funusa o nápravu situácie v prevádzke Bearded Brothers – zabratie cyklotrasy, zásobovanie po 
chodníkoch 
Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť prerokoval a žiada ÚHA o zaujatie stanoviska a návrhu riešenia daného 
problému. 
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
4.6 Žiadosť p. Meňhartovej o opravu prepadnutej pôdy na Tr. A. Hlinku č. 11 

Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť prerokoval a opakovane žiada OKČaŽP o zjednanie nápravy. 
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
4.7 Žiadosť o informáciu na stav riešenia zjednosmernenia ulíc Kvetná/Šípová 
Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť prerokoval, berie na vedomie informáciu z OKČaŽP, že bol zaslaný projekt 
zjednosmernenia na schválenie Krajskému dopravnému inšpektorátu. 
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
4.8 Žiadosť o dobudovanie chodníka na Tribečskej ulici smerom k poliklinike 
Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť prerokoval a navrhuje zaradiť akciu do zásobníka investičných akcií. 
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
4.9 Žiadosť z OM MsÚ v Nitre zo dňa 10.7.2018 o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku za účelom scelenia 
pozemkov B. Školáka 
Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť prerokoval a odporúča predaj predmetného pozemku p. Školákovi. 
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
4.10 Žiadosť z OM MsÚ v Nitre zo dňa 10.7.2018 o vyjadrenie k prenájmu resp. k odkúpeniu  často parcely 
za účelom zriadenia 4 parkovacích miest pre spoločnosť Žalár s.r.o. 
Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť prerokoval a odporúča prenájom predmetnej parcely pre Žalár s.r.o. 
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 5 
      Predseda Ing. Štefek dal členom k dispozícii odpovede na žiadosti a pripomienky VMČ, ktoré boli 
zaslané Mestu Nitra alebo iným inštitúciám. 
 
K bodu č. 6 

Ing. Štefek vysvetlil situáciu na Doležalovej ulici s p. Hollým na podnet p. Krettera a vysvetlil situáciu 
ohľadom kanalizácie na Dlhej ulici 68-70, ktorú komunikoval s p. Šipošom. 
 
 
Požiadavky VMČ: 
- žiada OKČaŽP o opravu kanálu na pešej zóne za Lidlom na Chrenovej (kontaktná osoba Eva Turčeková, tel.č. 
0907 985 737) 
- žiada OKČaŽP o vypílenie kríkov pred vstupnou bránou do MŠ Štiavnická a o vypílenie jedle, ktorá je cez 
cestu (kontaktná osoba PhDr. Anna Šmehilová, PhD., tel.č. 0905 161 326) 
- žiada OKČaŽP o opílenie vŕby na autobusovej zástavke Sitnianska 1 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. 
tel.: 0905 103431) 
- žiada OKČaŽP o deratizáciu potkanov vedľa prevádzky Zvonica po opílených stromoch a kríkoch na ul. 
Kozmonautov 4-6 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103431) 
- žiada OKČaŽP o odstránenie neporiadku v priestoroch OSBD, je tam bezdomovec. (kontaktná osoba Ing. 
Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103431) 
- žiada OKČaŽP o opílenie stromu nad schodiskom Za Humnami 38 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. 
tel.: 0905 103431) 
- žiada OKČaŽP o výrub stromov na ul. Dlhá 52 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103431) 
- žiada OKČaŽP o vypílenie stromu pred vchodom do domu Nábr. Mládeže (kontaktná osoba p. Skovajsová tel. 
037/7334897, doc. Ing. Anton Kretter, tel.č. 0948 705 317) 
- žiada o opílenie kríkov pri zadnom vchode Lipová 11 včítane prístupuk domu tak, aby bola zabezpečená 
priechodnosť chodníka a tiež opílenie halúz stromov, ktoré sú naklonené na parkoviskom pred domami Lipová 
č.6 a 10 a Lipová č.5 až 9 podľa znenia zmluvy s dodávateľom na ošetrenie verejnej zelene (kontaktná osoba 
Ing. Lopúch tel. 0905 207 192, doc. Ing. Anton Kretter, tel.č. 0948 705 317) 
- žiada OKČaŽP riešiť opílenie stromov medzi zadnými vchodmi Tr. A. Hlinku 7-9-11 (kontaktná osoba p. 
Hajníková tel. 0904 681 707, doc. Ing. Anton Kretter, tel.č. 0948 705 317) 
- žiada OKČaŽP o odstránenie brezy na rohu ulíc Doležalovej a Kvetnej v parku, ktorá ohrozuje okolie 
(kontaktná osoba Peter Benedikovič, tel.č. 0908 722 427) 
 
- žiada OKČaŽP a OVaR o vybudovanie WC na cintoríne v Janíkovciach (kontaktná osoba PhDr. Anna 
Šmehilová, PhD., tel.č. 0905 161 326) 
 
- žiada ÚHA o zabezpečenie stretnutia  na vyriešenie situácie výjazdu z Lipovej na Tr. A. Hlinku za prítomnosti 
zástupcov obytných domov na Lipovej ulici, zástupcov ÚHA a PZ SR (kontaktná osoba Ing. Peter Oremus, tel.č. 
0905 617 875) 
 
- odbor majetku o preverenie všetkých nájomných zmlúv - vyhradenie parkovacieho miesta, kde sa nájomca 
finančne spolupodieľal na vybudovaní parkoviska (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103 431) 
 
 
 
V Nitre dňa 18.7.2018 
 
 
   Mgr. Vladimír Ballay, v.r.                                                           Ing. Štefan Štefek, v. r.  
      sekretár výboru                                                                                predseda výboru 


	Výbor mestskej časti č.7 Chrenová, Janíkovce 
	Z á p i s n i c a



