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Výbor mestskej časti č.7 Chrenová, Janíkovce 

Predseda výboru:  JUDr. Filip Barbarič MPH. 

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 06.11.2019 

s týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Došlá pošta 

3. Odpovede na pripomienky VMČ Chrenová, Janíkovce 

4. Rôzne 

 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 13 členov (priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi). 

Prítomní: 

JUDr. Filip Barbarič MPH., Ing. Peter Košťál, PhD., PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., Ing. 

Štefan Štefek, Mgr. Miloslav Špoták, Jozef Stűmpel, Ing. Peter Oremus, PhD., Ing. Michal Šesták, 

PhD., Mgr. Ivana Habermanová, Róbert Mikulášik, doc. Ing. Anton Kretter, PhD., Ing. Martin 

Horváth, Dušan Damašek, Ing. Ondrej Fronc, Mgr. Pavol Halák 

Neprítomní ospravedlnení: - 

Neprítomní neospravedlnení: - 

 

K bodu č. 1 

      Rokovanie otvoril predseda VMČ JUDr. Barbarič. Privítal členov VMČ a prítomných 

občanov, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí výboru.  

Členovia VMČ hlasovali za program zasadnutia VMČ, ktorý bol doplnený o ďalšiu žiadosť z MsÚ 

v Nitre.  

Hlasovanie – Za: 14 Proti: 0, Zdržal sa: 0   

 

K bodu č. 2 

 

2.0 Žiadosť o vyjadrenie k návrhu Dodatku č. 5 VZN Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní 

na území mesta Nitry. Novú parkovaciu politiku predstavil spracovateľ M. Horák. 

Členovia VMČ postupne dali otázky a návrhy spracovateľovi, ktorý ich vysvetlil. 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a odporúča návrh Dodatku č. 5 VZN Mesta Nitry č. 8/2014 

v predloženom znení. 

Hlasovanie - za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1 (Oremus)  

 

2.1 Žiadosť o vyjadrenie k odkúpeniu spoluvlastníckeho podielu na stavbe s.č. 959 a na pozemkoch 

„C“ KN parc.č. 273/2 v k.ú. Chrenová L. Depešom 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a žiada žiadateľa o doplnenie žiadosti o konkrétne využitie 

priestorov (účel využitia).  

Hlasovanie - za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0  

 

2.2 Žiadosť o vyjadrenie k vyhradeniu parkovacieho miesta ŤZP na ulici Kremnická 1 pre T. 

Darnadiovú 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta pre T. 

Darnadiovú na ulici Kremnická 1 v zmysle žiadosti. 
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Hlasovanie - za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 (Šmehilová neprítomná)  

 

2.3 Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. na 

stavbu NR_LEVICKA,TS,VNK,NNK v k.ú. Chrenová cez parcely reg. „C“ KN č. 2333/4, č. 

300/71 evidované na LV 1233 a cez parcelu reg. „E“ KN č. 735 evidovanú na LV č. 2347 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a súhlasí so zriadením vecných bremien za predpokladu 

dodržania podmienok uvedených v žiadosti.  

Hlasovanie - za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2.4 Žiadosť o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku pod garážou na Lomnickej ulici na parc.  reg. „C“ 

KN č. 1598 v k.ú. Chrenová o rozlohe 18 m2 pre A. Uhrina. 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a súhlasí s odkúpením pozemku p. Uhrinom v zmysle zaslanej 

žiadosti. 

Žiada OM o prehľad majetkovo-právnych vzťahov pod predmetnými garážami v danej oblasti. 

Hlasovanie - za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2.5 Požiadavka občanov o opravu chodníka okolo celého BD Ďumbierska 49-57 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a skonštatovala, že akcia je v zásobníku investičných akcií. 

Hlasovanie - za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2.6 Žiadosť p. Lednickej (zástupkyňa vlastníkov) o obnovenie chodníka za panelákom Dlhá 62 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a odporúča zaradiť akciu do zásobníka investičných akcií. 

Hlasovanie - za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2.7 Žiadosť OKČaŽP o stanovisko k výsadbe pred RD pána Fačkovca v Janíkovciach, Hlavná 20, 

na parcele č. 1069 – mestská parcela. 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a odporúča výsadbu  na pozemku za podmienky ponechania 

pozdĺžneho parkovania. 

Hlasovanie - za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2.8 Žiadosť o vyjadrenie k ponuke na spoluprácu so spoločnosťou euroAWK, s.r.o. pri výstavbe 

prístreškov MHD 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval, žiada o spresnenie rozloženia jednotlivých zastávok MHD 

v meste Nitra a zároveň uvíta predstavenie projektu na VMČ predstaviteľmi euroAWK.  

Hlasovanie - za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2.9 Žiadosť o vyjadrenie k možnosti zmeny účelu využitia stavby ako tepelné zariadenie na 

fitnescentrum na pozemku „C“ KN č. 835/1 Chrenová, Štiavnická ulica. 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a súhlasí so zmenou účelu využitia na fitnescentrum v zmysle 

žiadosti. 

Hlasovanie - za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2.10 Žiadosť o riešenie situácie s rozhlasom v Janíkovciach.  

P. Laurinec Šmehilová odprezentovala sťažnosti na rozhlas v Janíkovciach. 
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P. Janeček zo spoločnosti Službyt Nitra, a.s. vysvetlil situáciu s rozhlasom a preložil porovnanie 

rozhlasu medzi Janíkovciami, Čechyncami a Golianovom. Poskytol možnosť vylepšenia rozhlasu, 

avšak cena obstarania by bola cca 10 000 €. P. Štefek spresnil historické informácie k rozhlasu. 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a navrhuje spoločné stretnutie s členmi VMČ, zástupcami 

spoločnosti Službyt a firmy ELMIK v Janíkovciach na tvaromiestnu obhliadku (11.11./15.11.) 

Hlasovanie - za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2.11 Žiadosť o prerokovanie doplneného investičného zámeru Polyfunkčný areál – Spišská ulica  

Zástupca investora prišiel predstaviť aktualizovaný projekt s dvomi alternatívami dopravného 

napojenia na Dlhú ulicu a tiež súhlas majiteľov priľahlých rodinných domov. 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval, berie na vedomie a žiada ÚHA riešiť dopravnú situáciu 

v širších súvislostiach a odporúča stretnutie s občanmi priľahlých ulíc.  

Hlasovanie - za: 13, proti: 1 (Habermanova), zdržal sa: 0 

 

3.12 Riešenie situácie Matušincova ulica – materiál kontroly plnenia uznesenia Mestskej rady 

v Nitre. 

P. Laurinec Šmehilová a p. Štefek vysvetlili situáciu na ulici Matušincova. 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval, prikláňa sa k alternatíve č.3 za predpokladu, že všetci 

majitelia darujú pozemok alebo zriadia bezodplatné vecné bremeno a žiadame obnoviť proces 

z uznesenia, a to obnoviť konanie k vysporiadaniu pozemkov a stretnutie s dotknutými osobami na 

tvare miesta najneskôr do konca roka 2019. V novom územnom pláne žiadame vyhlásiť cestu za 

verejno-prospešnú stavbu.  

Hlasovanie - za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1 (Horváth) 

 

K bodu č. 3 

 

Predseda dal členom k dispozícii odpovede na žiadosti a pripomienky VMČ, ktoré boli zaslané 

Mestu Nitra alebo iným inštitúciám. 

 

K bodu č. 4 

Predseda JUDr. Barbarič navrhol, aby sa najbližšie zasadnutie VMČ 7 (dňa 20.11.2019) sa zmenilo 

na stretnutie s občnami v CVČ Domino, Chrenová. 

Hlasovanie - za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1 (Horváth) 

 

Požiadavky VMČ: 

 

VMČ žiada OKČaŽP: 

- o osadenie pouličnej lampy na ulici Golianovskej v Janíkovciach (kontaktná osoba: JUDr. Filip 

Barbarič, tel.č. 0911 930 518) 

- o osadenie stavebného retardéru na ulici Dlhá 9-23 (kontaktná osoba: JUDr. Filip Barbarič, tel.č. 

0911 930 518) 

- upozorniť spoločnosť ARRIVA ,a by vodiči autobusov MHD zachádzali na zastávkach bližšie 

k obrubníku chodníka aby bol ľahší a bezpečnejší nástup do autobusov, na základe požiadavky 

starších občanov (kontaktná osoba: Doc. Ing. Anton Kretter, PhD., tel. č. 0948 705 318) 

- predložiť zoznam a umiestnenie lavičiek a hracích prvkov, ktoré podľa zmluvy natreli v tomto 

roku firmy Zasap a Rudbeckia (kontaktná osoba: Doc. Ing. Anton Kretter, PhD., tel. č. 0948 

705 318) 
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-zabezpečiť u dodávateľov prác na verejnej zeleni ešte v priebehu tohto roka (posledný rok platných 

zmlúv) na Chrenovej opravu oporných kolov, resp. nefunkčné odstrániť pri mladých stromoch. 

Prácu podľa zmluvy realizovať a následne skontrolovať – výskyt je pri viacerých vysadených 

stromoch (kontaktná osoba: Doc. Ing. Anton Kretter, PhD., tel. č. 0948 705 318) 

- upozorňuje SMS, že v ostatnej dobe sa vyskytujú na obrubách pri ceste (Hlavne Dlhá výjazd 

z Výstavnej a pri zastávke MHD pri Strednej potravinárskej škole a na Tr. A. Hlinku nepovolené 

vyvesené transparenty. Žiadame o ich priebežné odstraňovanie. (kontaktná osoba: Doc. Ing. Anton 

Kretter, PhD., tel. č. 0948 705 318) 

- opakovane SMS o lokálnu opravu častí chodníka na hlavnej ulici v MČ Janíkovce. Jedná sa 

približne o 30 metrov štvorcových (kontaktná osoba Ing. Štefan Štefek, tel.č. 0911 612 108) – 

Príloha č.1  

- o opravu autobusového prístrešku na ulici Dlhej, križovatka so Slamkovou (kontaktná osoba Ing. 

Štefan Štefek, tel.č. 0911 612 108) 

- o vrátenie opraveného autobusového prístrešku na zastávku Malé Janíkovce (kontaktná osoba Ing. 

Štefan Štefek, tel.č. 0911 612 108) 

- o výmenu lavičiek na cintoríne v Janíkovciach pri dome smútku (kontaktná osoba Ing. Štefan 

Štefek, tel.č. 0911 612 108) 

- o vybudovanie detského ihriska na križovatke Hlavná – Rabčekova (detské prvky), o doplnenie 

lavičiek a smetiaka (kontaktná osoba Ing. Štefan Štefek, tel.č. 0911 612 108) 

-  o vyčistenie kanalizácie pred MŠ Javorová (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel č.: 0918 

749680) 

- o vyčistenie rigolu v Janíkovciach od hostinca u Haupíka, smerom dole po Hlavnej ulica na ul. 

Dlhú (kontaktná osoba  Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749680) 

- o opravu chodníka pred obytným domom Pri strelnici 60  (kontaktná osoba  Ing. Peter Košťál, 

PhD. tel.: 0918 749680) 

- o opravu prepadnutého parkoviska pred obytným domom Za Humnami 36  (kontaktná osoba  Ing. 

Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749680) 

- o opílenie stromov pred obytným domom Ďumbierska 49-57 (kontaktná osoba  Ing. Peter Košťál, 

PhD. tel.: 0918 749680). 

- o opravu lavičky pred obytným domom Ďumbierska 49-57 (kontaktná osoba  Ing. Peter Košťál, 

PhD. tel.: 0918 749680) 

- o osadenie zábradlia za zastrešením pre bicykle na začiatku Janíkoviec z dôvodu , že na strechu sa 

vozia bicyklisti. (kontaktná osoba  Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749680) 

- o vyčistenie rigolu pod kasárňami vedľa rodinného domu na ul. Chrenovskej. (kontaktná osoba  

Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749680) 

- o  výrub stromu pred obytným domom Bajkalská 4 za účelom poškodzovania chodníka (kontaktná 

osoba  Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749680) 

- o vyznačenie parkovacích miest - pruhov vo vnútrobloku ulica Ždiarska 5-7-9-11 (kontaktná 

osoba  Ivana Habermanová, tel.č.: 0908 680 173) Príloha č.2  

- o vyriešenie situácie prespávania, obývanie bezdomovcov a narúšanie bežného života obyvateľov 

okolia budovy - tepelného zariadenia, ktorá patrí f. Sinta Group, s.r.o., M.A.Bazovského 2355/5, 

Topoľčany, PSČ 95503, SR k.ú. Chrenová parcelové č. 990/698 (kontaktná osoba  Ivana 

Habermanová, tel.č.: 0908 680 173) 

- o udržiavanie mestskej zelene pri hlavnom vchode Ždiarska 9 - opílenie kríkov a opílenie visiach 

konárov s vysokej tuje nad chodníkom pre chodcov k. ú Chrenová parcelové číslo 811 (kontaktná 

osoba  Ivana Habermanová, tel.č.: 0908 680 173) 

- o osadenie 1 kus pouličnej lampy na detské ihrisko Nábrežie mládeže a to do priestoru medzi 

pieskoviskom a hojdačkami a 1 kus pri dlažobný chodník smerujúci od dopravného ihriska pozdĺž 
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dráhy vedúci k ulici Lomnická. Odôvodnenie: deti sa na ihrisku hrávajú aj v jesennom období, kedy 

je už skoro tma a na hracích prvkoch hrozí úraz, keďže tu nie je žiadne svetlo. To isté platí aj na 

chodníku, na ktorom sa potkýnajú ľudia pretože nevidia pod nohy. Ľudia si musia svietiť mobilmi, 

aby sa navzájom videli, či videli pod nohy pri chôdzi. (kontaktná osoba  Róbert Mikulášik, tel.č.: 

0907 747 364) 

 

 

V Nitre dňa 13.11.2019 

 

 

 

 

  Mgr. Vladimír Ballay v.r.                                                   JUDr. Filip Barbarič MPH. v.r. 

      sekretár výboru                                                                                  predseda výboru 
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Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 

 
 

Príloha č.3  

 


