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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 08.08.2018 s týmto 
programom: 
 

1. Otvorenie  
2. Vystúpenie občana pána Olšasnského, bytom 
3. Došlá pošta  
4. Odpovede na pripomienky 
5. Rôzne 

 
Na zasadnutí sa zúčastnilo 7 členov (priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi). 
Prítomní: 
Ing. Štefan Štefek, PhDr. Anna Šmehilová PhD., Ing. Peter Košťál, PhD., Ing. Peter Oremus, PhD., Eva 
Turčeková, Mgr. Pavol Halák, Ing. Ondrej Fronc, 
Neprítomní ospravedlnení: MUDr. Daniel Hecht, Mgr. Zdenko Svoboda, MBA, Peter Benedikovič, doc. Ing. 
Anton Kretter PhD., Ing. Ľubomír Moravčík, Mgr. Alena Demeterová, Ing. Juraj Kočiš, 
 
Neprítomní neospravedlnení: - 
 
K bodu č. 1 
      Rokovanie otvoril predseda VMČ Ing. Štefek, vzhľadom na počet prítomných členov konštatoval, že 
výbor mestskej časti je neuznášania schopný.  Pre dôležitosť riešenia niektorých problémov v mestských 
častiach Chrenová a Janíkovce predseda VMČ navrhol, aby tieto požiadavky boli predmetom zápisnice a riešili 
sa bezodkladne.  
  
K bodu č. 3  
 Vzhľadom na neuznášania schopnosť  budú žiadosti, ktoré boli predložené na augustové zasadnutie 
výboru prerokované na najbližšom zasadnutí. 
 
K bodu č. 4 
      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 
 
Požiadavky VMČ: 
- žiada OKČaŽP o upravenie detského ihriska na Sitnianskej 2-4 nasledovne. Presunúť preklápacie hojdačky 
v počte 2 ks vedľa pieskoviska, opraviť nástupnú plochu na šmýkale, olatkovať pieskoviská, z druhého 
pieskoviska vytvoriť priestor na nový hrací prvok – domček a zabezpečiť kamenné podložie. Prekopať a doplniť 
pieskovisko pieskom, posunúť smetný kôš ďalej od lavičky a presunúť lavičku podľa miesta určenia.  
(kontaktná osoba PhDr. Anna Šmehilová, PhD., tel. č.:  0905 161 326) 
- žiada OKČaŽP o opravu vjazdu na parkovisko pri poliklinike Chrenová – veľká jama (kontaktná osoba Eva 
Turčeková, tel. č.: 0907 985 737).  
- žiada OKČaŽP o opravu parkovacieho miesta na Ždiarskej  (kontaktná osoba Ing. Štefan Štefek, PhD. tel.: 
0905 612 108)  
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- žiada OKČaŽP o vybudovanie bezbariérového vstupu na Tribečskej (kontaktná osoba Ing. Štefan Štefek, PhD. 
tel.: 0905 612 108) 
- žiada OKČaŽP o vyasfaltovanie vjazdového mostíka pred ZŠ Janíkovciach (kontaktná osoba Mgr. Pavol Halák 
tel. č.: 0915 704 313) 
- žiada OKČaŽP o opílenie stromu ako sa ide z Tr. A. Hlinku na Dlhú ul. (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. 

tel. č.:  0905 103 431) 

- žiada OKČaŽP o deratizáciu potkanov v mieste osvetlenia na ul. Tr. A Hlinku 53 (kontaktná osoba Ing. Peter 

Košťál, PhD. tel. č.:  0905 103 431) 

- žiada OKČaŽP o vypílenie stromu vedľa obytného domu  ZA Humnami 55 z dôvodu neustáleho tienenia do 

bytových priestorov (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel. č.:  0905 103 431). 

- žiada OKČaŽP o opílenie stromovej aleje pred obytným domom Za Humnami 55-65 (kontaktná osoba Ing. 

Peter Košťál, PhD. tel. č.:  0905 103 431) 

- OKČaŽP o opílenie kríkov vedľa domu Pri strelnici 67 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel. č.:  0905 

103 431) 

-  žiada OKČaŽP o vypílenie stromov vedľa obytného domu Bajkalská 4 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, 

PhD. tel. č.:  0905 103 431) 

- žiada OKČaŽP o odstránenie lavičky vedľa pekárne na zástavke pri Lipe z dôvodu neustáleného obťažovania 

bezdomovcov (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel. č.:  0905 103 431) 

- žiada OKČaŽP o nájazd na spevnenú plôch pred obytný dom Sitnianska 1(kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, 

PhD. tel. č.:  0905 103 431) 

- žiada OKČaŽP o odstránenie buriny (dosahujú výšku už 0,5 m), ktorá vyrastá na mieste stretnutia chodníka 

a plotu ZŠ Fatranská zo strany Ďumbierskej ul. (kontaktná osoba doc. Kretter, tel. č.: 0948 705 317) 

- žiada OKČaŽP upraviť priestor na Dlhej ul. medzi chodníkom a plotom súkromného pozemku – vyčistiť, 

skosiť, odstrániť náletové rastliny v časti od vyústenia Bohúňovej ul. až po bočnú stenu zastávky MHD. 

(kontaktná osoba doc. Kretter, tel. č.: 0948 705 317) 

- žiada odstrániť burinu vyrastajúcu pri obrubníkoch okolo zelenej plochy parčíka na Korčekovej ul. (kontaktná 

osoba doc. Kretter, tel. č.: 0948 705 317) 

- žiada OKČaŽP pred domom Tr. A. Hlinku 3-25 odstrániť päť drobných kôp rastlinných odpadkov a orezkov. 

Súčasne pred vchodom č. 25 rozhrnúť kopu zeminy, ktorá vznikla tým, že mesto takéto drobné kôpky tam 

necháva. (kontaktná osoba doc. Kretter, tel. č.: 0948 705 317) 

 

- žiada NKS o odstránenie smetných nádob vedľa prevádzky Zvonica z dôvodu neprispôsobivých občanov 

(kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel. č.:  0905 103 431) 

 
 
 
V Nitre dňa 13. 08. 2018 
 
 
   Ing. Ľubica Gráfová v.r.                                                                     Ing. Štefan Štefek v.r. 
      sekretár výboru                                                                                predseda výboru 
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