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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 26.6.2019 

s týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Príprava podujatia „Dožinky – Chrenovské stánky“ a a informácia o súvislej oprave 

chodníka na Chrenovej I.  

3. Došlá pošta 

4. Modernizácia vývesných tabúľ 

5. Realizácia pamätníka obetiam totality a holokaustu v Nitre 

6. Schválenie termínov zasadnutí VMČ na II. polrok 2019 

7. Odpovede na pripomienky VMČ Chrenová, Janíkovce 

8. Rôzne 

 

Na zasadnutí sa zúčastnilo  členov 8 (priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi). 

Prítomní: 

JUDr. Filip Barbarič MPH., Ing. Peter Košťál, PhD., Ing. Štefan Štefek, Róbert Mikulášik, doc. Ing. 

Anton Kretter, PhD., Ing. Martin Horváth, Dušan Damašek, Mgr. Pavol Halák,  

Neprítomní ospravedlnení: Ing. Ondrej Fronc, PhDr. Anna Šmehilová, PhD., Jozef Stűmpel, Ing. 

Michal Šesták, PhD., Ing. Peter Oremus, PhD., Mgr. Ivana Habermanová, 

 

Neprítomní neospravedlnení: - 

 

K bodu č. 1 

      Rokovanie otvoril predseda VMČ p. Barbarič.  Privítal členov VMČ a prítomných občanov, 

ktorí sa zúčastnili na zasadnutí výboru.  

Členovia VMČ hlasovali za program zasadnutia VMČ tak, ako bol predložený na zasadnutie.  

 

Hlasovanie – Za: 8   , Proti: 0, Zdržal sa: 0 

  

K bodu č. 2  
2.1 Pán Barbarič požiadal p. Klenkovú z odboru kultúry a p. Homolu z odboru komunálnych 

činností a životného prostredia o oboznámení najčerstvejších informácií týkajúcich sa podujatia 

„Chrenovské dožinky“. 

p. Klenková – obdržali sme mail z Agrokomplexu v ktorom sa píše, že amfiteáter na Agrokomplexe 

si mesto môže objednať na dva dni (23. a 24. Augusta) za nájomné+ služby ako elektrina, voda 

a pracovníci. Posledný deň výstavy amfiteáter nebude využitý z organizačných dôvodov.  

Uznesenie: VMČ informácie o Chrenovských dožinkoch berie na vedomie a odporúča OKČaŽP 

a OK riešiť podujatie „Chrenovské dožinky“ v priestoroch pred kinom Lipa. 

 

2.2 VMČ zobral na vedomie informáciu týkajúcu sa opravy centrálneho chodníka od MŠ                 

Ľ. Okánika po ZŠ Nábrežie mládeže.   

 

Hlasovanie - za: 8  , proti: 0 , zdržal sa: 0 
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K bodu č. 3  
3.1 Žiadosť od OM MsÚ vo veci prenájmu časti pozemkov v k.ú. Chrenová počas rekonštrukcie 

Univerzitného mostu na ceste I/64 Tr. A. Hlinku. Z dôvodu urýchlenia procesu začatia výstavby, 

odporúčame riešiť vzťah k pozemkom formou výpožičky. Návrh zmluvy sa v súčasnosti pripravuje 

a bude zahŕňať všetky podmienky a povinnosti SSC ako užívateľa pozemkov. 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a odporúča odboru majetku MsÚ v Nitre riešiť vzťah 

pozemkov formou výpožičky.  

 

Hlasovanie - za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 

 

3.2 Žiadosť od OM MsÚ vo veci vyjadrenia sa k žiadosti Petra Dávida a manž. Janetty Dávidovej, 

bytom Rabčekova 23, Nitra týkajúcej sa zámeny pozemku v k.ú. V. Janíkovce. Ide o parcelu reg. E 

KN č. 351 – zastav. Plocha a nádvoria o výmere 153 m
2 

vo vlastníctve žiadateľa a manž., ktorá sa 

nachádza pred pozemkom žiadateľa ako i pred pozemkami susedov na ul. Rabčekova a ktorá tvorí 

z časti majetkovú podstatu parcely registra C KN č. 361/1 – bez založeného LV, za pozemok vo 

vlastníctve mesta Nitry, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti pozemku žiadateľa z bočnej strany na 

ul. Silana. Útvar hlavného architekta nesúhlasí so zámenou nakoľko pod komunikáciou sú vedené 

verejné inžinierske siete.  

 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a neodporúča zámenu pozemkov vzhľadom na uloženie sietí. 

VMČ sa stotožňuje so stanoviskom ÚHA.  

 

Hlasovanie - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

3.3 Žiadosť od OKČaŽP MsÚ vo veci vyhradenia ZŤP parkovacieho miesta pre Dušana Hrnčiara 

v mieste trvalého bydliska. Žiadateľ predložil všetky potrebné dokumenty. 

 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a odporúča vyhradiť parkovanie vozidla pre ťažko zdravotne 

postihnutú osobu v mieste trvalého bydliska.  

 

Hlasovanie - za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 

 

3.4  Žiadosť od p. Andrey Hollej vo veci prenajatia ako aj poskytnutia stánku v rozmeroch 4x2m 

pred nákupným centrom Lipa za účelom výroby a predaja trdelníkov. Nakoľko sa pani Hollá 

pokúša už dva roky nájsť vhodný stánkoch s prívodom vody a elektriny, požiadala mesto Nitra, 

VMČ Chrenovú, Janíkovce o možnosť prenajatia takéhoto stánku. 

 

Uznesenie: VMČ žiadosť pani Hollej prerokoval a berie na vedomie, zároveň žiadosť postupuje    

na prerokovanie a vyjadrenie sa ÚHA.  

 

Hlasovanie - za:8 , proti: 0, zdržal sa:  

 

3.5 Žiadosť od p. Jaroslava Michaličku vo veci dokončenia kanalizácie na ulici Gazdovskej. Pán 

Michalička vo svoje žiadosti opisuje celú situáciu budovania kanalizácie v danej lokalite a žiada 

o preverenie súčasného stavu ako aj o zaradenie dobudovania kanalizácie na ulici Gazdovská medzi 

investičné akcie mesta Nitry na Chrenovej.  

 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a poveruje p. Štefeka, p. Horvátha a p. Krettera na vykonanie 

tvaro miestnej obhliadky za účasti p. Michaličku a následne predložiť informatívnu správu               

na najbližšie zasadnutie VMČ.  

 

Hlasovanie - za:8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
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3.6  Žiadosť od p. Klementa Mitterpacha vo veci úpravy verejného chodníka medzi domami Lúčna 

1,2,3 až k zadnému vchodu domu, na chodník bezbariérový. Požiadavka bola vznesená plánom      

na schôdzi vlastníkov. Na základe oboznámenia sa s normami a predpismi úpravy chodníka, ktorý 

sa nachádza na pozemku mesta žiadajú o zaradenie žiadosti do plánu investičných akcií                  

na schválenie realizácie. Návrh požiadavky bol spracovaný podľa dostupných noriem stavebného 

zákona.  

 

Uznesenie: VMČ žiadosť pána Mitterpacha vo veci úpravy chodníka a žiada OKČaŽP stredisko 

MsS o nacenenie návrhovanej investičnej akcie zo strany občanov. Kontaktná osoba v prípade 

potreby je pán Horváth. 

 

Hlasovanie - za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 

 

3.7 Žiadosť od vlastníkov bytov byt. Domu Karpatská 2-4-6 o riešenie podnetov vznesených          

na bytovej schôdzi.  

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a podnety občanov bytov. Domu Karpatská 2-4-6 zaraďuje    

do pripomienok VMČ (bod č. 8 zápisnice), ktoré budú odstúpené na patričné odbory MsÚ v Nitre.  

 

Hlasovanie - za: 8  , proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

3.8 Riešenie podnetov občanov z odkazu pre starostu VMČ prerokoval a žiada, aby boli podnety 

posielané na riešenie jednotlivým odborom a útvarom MsÚ nakoľko VMČ zasadá jeden krát          

do mesiaca a podnety občanov z odkazu pre starostu by sa mali začať vybavovať do 7 dní               

od doručenia.  

 

Hlasovanie - za: 8   , proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4 

Modernizácia vývesných tabúľ 

Vo výbore mestskej časti Chrenová, Janíkovce je 14 vývesných tabúľ na zverejnenie oznamov, 

pozvánok a zápisníc. Nakoľko väčšia časť z nich je už staršia je potrebná ich modernizácia 

a oprava. Členovia VMČ sa dohodli, že na najbližšie zasadnutie VMČ prinesú zoznam tých tabúľ, 

ktoré by bolo treba zmodernizovať. 

 

Hlasovanie - za: 8  , proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 

VMČ prerokoval realizáciu pamätníka obetiam totality a holokaustu v Nitre a materiál zobral         

na vedomie. 

 

Hlasovanie - za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6 

JUDr. Barbarič otvoril diskusiu k návrhom na termíny zasadnutí na II. polrok 2019. Členovia VMČ 

sa dohodli, že mesiaci júl sa nebude zasadať a následne schválili nasledovné termíny zasadnutí:  

14.8.2019   20.11.2019 

25.9.2019   11.12.2019 

30.10.2019 

VMČ bude naďalej zasadať v čase  o 16.30 h v priestoroch ZŠ Fatranská.  
 
Hlasovanie - za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu č. 7 

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

Mestu Nitra alebo iným inštitúciám. 

 

K bodu č. 8 

 

VMČ prerokoval žiadosť od vlastníkov bytov bytového domu Nábrežie mládeže 49 – 83 

v zastúpení p. Mikulášikom vo veci zväčšenia rádiusu cestného telesa pri bytovom dome Nábrežie 

mládeže 83 a 43 z dôvodu, úzkej jednosmernej cesty pri bytovom dome Nábrežie mládeže 83 a 43. 

Žiadosť obsahuje aj návrh riešenia. 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a odstupuje žiadosť  vlastníkov bytov bytového domu 

Nábrežie mládeže 49 – 83 na riešenie na odbor komunálnych činností a životného prostredia.   

 

Hlasovanie - za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 

 

VMČ žiada OKČaŽP: 

-  o riešenie situácie s miestnou komunikáciou na ulici Pri Dolci (kontaktná osoba PhDr. Anna 

Šmehilová PhD., tel. č. 0905 161 326). 

-  o očistenie vozovky v Janíkovciach v úseku Golianovská ul., ktorá je dlhodobo znečistená blatom 

(kontaktná osoba PhDr. Anna Šmehilová PhD., tel. č. 0905 161 326). 

- o výmenu piesku, očistenie od buriny a oprava rámu pieskoviska na Ďurčanského 4-14 (kontaktná 

osoba PhDr. Anna Šmehilová PhD., tel. č. 0905 161 326). 

- o oprava chodníka ku „krčkom“, to je prechod medzi domami Nábr. Mládeže 49-83 (kontaktná 

osoba Róbert Mikulášik, tel. kontakt: 0907 747 364) 

- o vyčistenie upchatých kanálov, na ulici Pri studničke, zaplavenie ulice blatom z polí (kontaktná 

osoba PhDr. Anna Šmehilová PhD., tel. č. 0905 161 326). 

- o doplnenie 2 odpadkových košov. Prvý na priesečník spojovacieho chodníka medzi Andreja 

Hlinku/Javorová a Topoľovou ul. tak, aby slúžil okoloidúcim v obidvoch smeroch, súradnice 

48°18'42.5"N 18°06'17.3"E, 48.311798, 18.104814. Druhý n Topoľová ul. pri zadnom vchode do 

paneláku Lesná 1, na opačnej strane od paneláka pri skupine lavičiek, súradnice 48°18'36.6"N 

18°06'04.2"E, 48.310161, 18.101173 (kontaktná osoba Ing. Martin Horváth, tel. č. 0905 656 215) 

- o doplnenie jedného koša na psie exkrementy na Topoľová ul. pri oproti Starej Kotolni, ďalej od 

detského ihriska, súradnice 48°18'39.1"N 18°06'08.4"E, 48.310857, 18.102337 (kontaktná osoba 

Ing. Martin Horváth, tel. č. 0905 656 215) 

- zosynchronizovať svetelnú signalizáciu Tr.A.Hlinku-Levická-Zlatomoravecká (nad cintorínom) 

a dokončiť bezbariérovosť prechodov na tejto križovatke (kontaktná osoba JUDr. Filip Barbarič tel. 

č. 0911 930 518)  

- stredisko MsS o opravu chodníka zo zámkovej dlažby cca 60 m
2 

na rôznych miestach na ulici 

Hlavnej v Janíkovciach 

- stredisko MsS o opravu komunikácie na l. Fatranská, Tribečská, Výstavná cca 25 m
2 

(kontaktná 

osoba , Ing. Štefan Štefek, tel. č. 0911  612 108) 

- stredisko MsS o opravu chodníka na Štiavnickej 8, ktorý je v jednom úseku zlomený. Ide úsek 

dlhý o 6-8 m(kontaktná osoba , Ing. Štefan Štefek, tel. č. 0911  612 108) 

- o riešenie problému v obytnej zóne Pri studničke z dôvodu upchatej kanalizácie resp. odvodu 

dažďovej vody (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.č.: 0918 749680) 

- o riešenie problému na ul. Pri Dolci cestnú komunikáciu a kosbu v tejto lokalite. (kontaktná osoba 

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

- osadenie lavičky za bytovým Lesná 1 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.č.: 0918 

749680) 

https://goo.gl/maps/qw5GkuP17Aq5nTUW6
https://goo.gl/maps/8GRFaUKn2jw4hR1j7
https://goo.gl/maps/8GRFaUKn2jw4hR1j7
https://goo.gl/maps/nKbXKoLw3MhwvSdy8
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- o opravu šmýkalky pri reštauračnom zariadení Žalár (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 

0918 749680) 

- o osadenie smetného koša pred bytovým dom Ždiarska 9-11 pri lavičky, za bytovým domom 

Ždiarska 11 pri lavičku detského pieskoviska so šmykľavkou. 

 

VMČ žiada pána prednostu Mg. Odzgana, aby boli priechody pre chodcov v Chrenovej 

a v Janíkovciach boli realizované z balíka „bezpečné priechody pre chodcov“ (križovatka: Levická-

Žitavská, Dlhá-Hlavná, Hlavná-obchod Jednota) 

 

VMČ žiada NKS: 

-  rekonštrukciu stálych stojísk na Chrenovej 1-2-3-4 (kontaktná osoba , Ing. Štefan Štefek, tel. č. 

0911  612 108) 

 

VMČ žiada Odbor kultúry: 

- o reklamáciu spodného podstavca pod sochou sv. Júliusa na Dlhej, ktorá bola v minulosti 

rekonštruovaná z financií mesta (kontaktná osoba , Ing. Štefan Štefek, tel. č. 0911  612 108) 

 

 

 

 

V Nitre dňa 03. 07. 2019 

 

  

     Ing. Ľubica Gráfová, v.r.                                                   JUDr. Filip Barbarič MPH, v.r. 

      sekretárka výboru                                                                                  predseda výboru 


