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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 14.08.2019 

s týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Došlá pošta 

3. Mobiliár 

4. Odpovede na pripomienky VMČ Chrenová, Janíkovce 

5. 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, Mgr. Ivana Habermanová, Róbert Mikulášik, 

doc. Ing. Anton Kretter, PhD., Ing. Martin Horváth, Dušan Damašek, Ing. Ondrej Fronc, Mgr. 

Pavol Halák 

Neprítomní ospravedlnení: Ing. Peter Oremus, PhD., Ing. Michal Šesták, PhD. 

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 ďalšie 3 žiadosti 

z MsÚ v Nitre.  

Hlasovanie – Za: 13, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

  

K bodu č. 2  
2.0 Vystúpenie zástupcov SVB Lipová 1-11 Nitra so správou o dopravnej situácii na Lipovej ulici. 

Zástupcovia prezentovali zlú dopravnú situáciu vo vnútrobloku Lipová počas školského roka, kedy 

v ranných hodinách prejde cez parkovisko cca 300 áut a dochádzam k častým dopravným kolíziám 

a ohrozovaniu chodcov. 

Uznesenie: VMČ berie na vedomie správu SVB Lipová 1-11 Nitra, žiada príslušný odbor mesta 

o vyjadrenie  a zaslanie návrhu riešenia dopravnej situácie vo vnútrobloku na ulici Lipová. 

         VMČ žiada o vyjadrenie riaditeľov Základnej školy a Materskej školy Topoľová   

         k situácii vo vnútrobloku na ulici Lipová  

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

 

2.16 Žiadosť ÚHA z MsÚ v Nitre zo dňa 12.08.2019 o vyjadrenie k investičnému zámeru 

„Polyfunkčný areál zložený z objektov vybavenosti, prenajímateľných apartmánov a bytov – 

Spišská ul.“ na parc. č. 62/1 v k.ú. Mikov dvor, Spišská ulica. 

Investičný zámer prišiel vysvetliť projektant p. Csanda spolu so zástupcom investora. V rámci 

vysvetlenia požiadal VMČ o zaujatie stanoviska k predmetnému zámeru a tiež k možnosti zmeny 

územného plánu z vybavenosti na bývanie. 
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Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a súhlasí s investičným zámerom „Polyfunkčný areál zložený 

z objektov vybavenosti, prenajímateľných apartmánov a bytov – Spišská ul.“ 

Hlasovanie - za: 3 (Damašek, Špoták, Horváth), proti: 4 (Halák, Štefek, Habermanová, Mikulášik) , 

zdržal sa: 6 (Barbarič, Košťál, Šmehilová, Stűmpel, Kretter, Fronc) 

UZNESENIE NESCHVÁLENÉ 

 

2.1 Žiadosť ÚHA z MsÚ v Nitre zo dňa 16.07.2019 o vyjadrenie k investičnému zámeru „Prestavba 

odovzdávacej stanice tepla na objekte obchodu a služieb“ na parcele 835/1, k.ú. Chrenová , 

Štiavnická ul. 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a nesúhlasí s investičným zámerom „Prestavba odovzdávacej 

stanice tepla na objekte obchodu a služieb“ v zmysle územného plánu mesta Nitra. 

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

 

2.2 Žiadosť spoločnosti Bambia s.r.o. o súhlas s podnájmom a zmenou predmetu činnosti 

v predajnom stánku na Chrenovskej tržnici, Výstavný ul., Nitra 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a žiada OM MsÚ v Nitre o poskytnutie stanoviska 

k predmetnej žiadosti 

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

 

2.3 Žiadosť p. Blaškovej zo dňa 15.7.2019 o odkúpenie parcely pod terasou č. 852/3 v k.ú. Nitra, 

obec Nitra pod letnou terasou pohostinstva Žalár. 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a žiada OM a ÚHA MsÚ v Nitre o poskytnutie stanoviska 

k predmetnej žiadosti. 

Hlasovanie - za: 12, proti: 1 (Košťál), zdržal sa: 0 

 

2.4 Odstúpenie žiadosti p. Sládečeka vo veci cestnej komunikácii ku staveniskám RD v Dolci a Pri 

studničke. 

Uznesenie: VMČ berie žiadosť na vedomie, predmetný problém VMČ riešilo na svojom zasadnutí 

dňa 11.4.2018, kedy žiadalo o obmedzenie dopravy na uliciach Slamkova, Wilermova, ktoré nebolo 

realizované. VMČ opätovne žiada OKČaŽP o obmedzenie dopravy v zmysle požiadavky 

z 11.4.2018: „opätovne žiadame o urýchlené osadenie dopravných značiek „zákaz vjazdu pre 

vozidlá nad 10 t“ na ul. Willermova smer Matušincova a značky zákaz vjazdu pre vozidlá do 20 t“ 

na ul. Slamkovej od Dlhej ul.“ 

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

 

2.5 Žiadosť OM z MsÚ v Nitre zo dňa 27.06.2019 o vyjadrenie k prenájmu pozemku pod dvoma 

predajnými stánkami  o výmere 23 m²  parc.č. 890/17 k.ú. Chrenová na Výstavnej ulici pre EL 

PABLO – obchodná spoločnosť. 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a súhlasí so zmenou nájomcu za podmienky zlepšenia 

estetického vzhľadu stánku po konzultácii s ÚHA a zachovania predaju rovnakého sortimentu. 

Hlasovanie - za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1 (Fronc) 

Neprítomný Štefek 

 

2.6 Žiadosť OM z MsÚ v Nitre zo dňa 04.07.2019 o vyjadrenie k odkúpeniu časti pozemku pod 

terasou par. č. 904/62 k.ú. Chrenová pubu Zvonica spoločnosťou Shepro trade. 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a súhlasí s odpredajom pozemku pod terasou v zmysle 

zaslanej žiadosti. 
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Hlasovanie - za: 3 (Kretter, Mikulášik, Košťál), proti: 1 (Horváth), zdržal sa: 8 (Barbarič, Stűmpel, 

Šmehilová, Špoták, Fronc, Damašek, Halák, Habermanová) 

UZNESENIE NESCHVÁLENÉ 

 

2.7 Žiadosť o zapracovanie protipovodňových požiadaviek do UŠ v mestskej časti Janíkovce 

a o vypracovanie zastavovacej a dopravnej štúdie v lokalite nad Hlavnou ulicou, Rabčekovou 

a Golianovskou 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a žiada:  

 - OM o riadnu inventarizáciu existujúcich inžinierskych sietí vrátane protipovodňových 

 zaradení a objektov, rygolov a zapísalo ich do majetku mesta Nitra aj do evidencie katastra 

 nehnuteľností 

 - ÚHA o zapracovanie vyhodnotených požiadaviek Slovenského vodohospodárskeho 

 podniku, š.p. do urbanistickej štúdie danej lokality 

 - OKČaŽP o preverenie funkčnosti protipovodňových ochranných zariadení v danej lokalite 

Hlasovanie - za: 12, proti: 0 zdržal sa: 0 

 

2.8 Žiadosť OM z MsÚ v Nitre zo dňa 24.06.2019 o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku pod stavbou 

garáže na Lomnickej ulici pre p. Zemka. 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a súhlasí s odpredajom v zmysle zaslanej žiadosti. 

Hlasovanie - za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2.9 Žiadosť ÚHA z MsÚ v Nitre zo dňa 12.07.2019 o zaslanie podkladov pre obstaranie nového 

„Územného plánu mesta Nitra“ 

Uznesenie: VMČ berie žiadosť na vedomie a žiada hlavného architekta mesta Nitry o účasť na 

najbližšom zasadnutí VMČ, ktoré sa uskutoční dňa 25.9.019 . 

Hlasovanie - za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2.10 Žiadosť zástupcov bytoviek na Ďurčanského ulici 16,18,20 o opakované riešenie opravy 

miestnej komunikácie pred ich BD. 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval, žiada OVaR o nacenenie investičnej akcii a zaradenie do 

zásobníka investičných akcií výboru. 

Hlasovanie - za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2.11 Žiadosť p. Ondrejičku o zabezpečenie zvýraznenia vyznačenia prednosti v jazde na zjazde 

z Chrenovského mosta smerom na ulici Slančíkovej v Nitre. 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a žiada OKČaŽP o zvýraznenie vyznačenia prednosti v jazde 

po rekonštrukcii Univerzitného mostu, nakoľko počas rekonštrukcie bude zmena dopravy na 

Chrenovskom moste. 

Hlasovanie - za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2.12 Žiadosť p. Habermanovej o využitie voľnej plochy za BD Ždiarska 9-11 – dobudovanie 

detského ihriska. Predmetná žiadosť bude prerokovaná koncepčne v rámci riešenia mobiliáru vo 

VMČ. 

Uznesenie: VMČ berie predmetnú žiadosť na vedomie. 

Hlasovanie - za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

 



4 
 

2.13 Žiadosť neformálnej skupiny Tormošani o súčinnosť pri bezplatnom prenájme sály CVČ 

DOMINO Chrenová na deň 12.10.2019 popoludní z dôvodu organizácie podujatia pre širokú 

verejnosť „Chrenovský blšák“ 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval, podporuje predmetnú akciu, súhlasí s bezplatným prenájmom 

sály a žiada riaditeľku CVČ Domino o vyhovenie predmetnej žiadosti.  

Hlasovanie - za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2.14 Žiadosť p. Krettera o dodržiavanie Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SRč. 521/2007, ktorá 

ukladá prevádzkovateľovi pieskovísk najmenej raz za dva týždne ošetriť (prekopanie, čistenie, 

prehrabanie).  

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval, žiada OKČaŽP o dôsledné dodržiavanie prekopávania 

pieskovísk v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 521/2007 a žiada OKČaŽP 

o pravidelné reporty zaslané na VMČ o prekopaní jednotlivých pieskovísk. 

Hlasovanie - za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2.15 Žiadosti zaevidované v rámci odkazu pre starostu a iných komunikačných kanálov. 

Uznesenie: VMČ žiada riešiť všetky podnety na odborných útvaroch MsÚ v Nitre a nezasielať na 

VMČ na vyjadrenie. 

Hlasovanie - za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2.17 Žiadosť p. Majerčíkovej o pripojenie na existujúcu kanalizáciu v Janíkovciach z dôvodu 

budovania kanalizácie medzi Veľkými a Malými Janíkovcami. 

Uznesenie: VMČ berie žiadosť na vedomie a pripojenie kanalizácie bude riešené príslušnými 

útvarmi ZsVS, a.s. 

Hlasovanie - za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2.18 Žiadosť OM z MsÚ v Nitre zo dňa 08.08.2019 o vyjadrenie k odkúpeniu stavebného objektu 

SO48 – verejné osvetlenie do majetku Mesta Nitra v rámci výstavby „Obytná zóna Nitra – 

Vašinova ulica I. etapa – 13 RD“ za kúpnu cenu 1,- €. 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a súhlasí s odkúpením stavebného objektu SO 48 – „verejné 

osvetlenie“ v zmysle žiadosti. 

Hlasovanie - za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 3 

JUDr. Barbarič navrhoval, aby všetci členovia navrhli jednotlivé prvky do mobiliáru na najbližšie 

zasadnutie podľa jednotlivých kategórií: lavičky, koše, koše na exkrementy, detské ihrisko (DI) – 

doplnenie hracích prvkov, malé ihriská – zrušenie, nové DI, športová infraštruktúra – oprava, 

cyklostojany, vývesné tabule. 

Prítomní členovia sa zhodli na predmetnom postupe. 

 

 

K bodu č. 4 

 

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

Mestu Nitra alebo iným inštitúciám. 
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K bodu č. 5 

 

Požiadavky VMČ: 

 

VMČ žiada OKČaŽP: 

- o odstránenie rastúceho kríka (z dôvodu lepšieho výhľadu vodičov áut) pri smetiakoch pri výjazde 

z Dlhej 37,39 na hlavnú cestu Slhá ul. (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter, PhD., tel č. 0948 

705 317) 

- o nafarbenie zábradlia v častiach zvaru (uvedenie do pôvodného stavu) pri dome Dlhá 44, ktoré 

bolo pri havárii vody odpílené a následne navarené  (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter, PhD., 

tel č. 0948 705 317) 

- Stredisko mestských služieb, aby vyžadovalo od dodávateľov na ošetrenie zelene nahlasovanie 

výskytu popadaných halúz, čo je ich zmluvnou povinnosťou, a následne ich SMS pravidelne 

vyzbieralo a odviezlo  (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter, PhD., tel č. 0948 705 317) 

- o odstránenie 2 veľkých kameňov zo stredu plochy trávnika /priestor pred Dlhá 36 - 38/, ktoré sú 

tam už viac ako 3 mesiace (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter, PhD., tel č. 0948 705 317) 

- o opravu rozhlasu v mestskej časti Janíkovce  (kontaktná osoba Mgr. Pavol Halák, tel.č. 0907 

730 515) 

- o obmedzenia časti orientačnej tabule označenia cyklotrasy smer Černík pre celú časť úseku v 

Janíkovciach od RD Hlavná 107 až po komunikáciu Slamkova ul. a to z dôvodu, že v danej časti nie 

je vybudovaná dostatočná šírka pre užívanie chodníka aj pre chodcov aj pre cyklistov. Už v 

súčasnosti dochádza k početným ohrozeniam chodcov cyklistami a súčasne ohrozenia zrážky 

cyklistov oproti idúcich po danom chodníku z dôvodu nedostatočnej šírky chodníka a zlej 

viditeľnosti. Fotodokumentáciu prikladám v prílohe č.1. (kontaktná osoba: PhDr. Anna Laurinec 

Šmehilová, PhD. tel.č. 0905 161 326) 

- o obnovu náteru (zebry) priechodu pre chodcov na Trieda A. Hlinku II. medzi Progresom a 

hlavnou cestou Trieda A. Hlinku k N-Centro . Fotodokumentáciu prikladám v prílohe č.2  

(kontaktná osoba Róbert Mikulášik, tel. č. 0907 747 364) 

- o opílenie ovocných stromov /ringloty/ na parkovisku Ždiarska 5-11, ktoré zasahujú z areálu 

tenisových kurtov na parkovisko a znečisťujú 12 parkovacích miest. (kontaktná osoba Mgr. Ivana 

Habermanová, tel.č. 0908 680 173) 

- o vyčistenie a úpravu ihriska na Dlhej ulici /bývalé zberné suroviny/. (kontaktná osoba Mgr. Ivana 

Habermanová, tel.č. 0908 680 173) 

- o opravu a náter lavičky pri pieskovisku Tr. A. Hlinku/ Kozmonuautov pri CVČ Domino. 

(kontaktná osoba Mgr. Ivana Habermanová, tel.č. 0908 680 173)  

- o zabezpečenie prehľadnosti zákruty pri bytovom dome Ždiarska 12. (kontaktná osoba Mgr. Ivana 

Habermanová, tel.č. 0908 680 173) 

- o úpravu podložia vedľa kanalizácie na ul. Ďurčanského 4 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, 

PhD., tel.č. 0918 749 680) 

- o vypílenie stromu pred obytným domom Ďurčanského 14 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, 

PhD., tel.č. 0918 749 680) 

- o odstránenie konárov a lístia pred obytným domom ul. Výstvaná 37 (kontaktná osoba Ing. Peter 

Košťál, PhD., tel.č. 0918 749 680) 

- o opravu chodníka na ul. Ždiarska, oproti obchodu jednota (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, 

PhD., tel.č. 0918 749 680) 

- o opravu 1 dlažobného kvádra na parkovisku Ľ. Okánika 14 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, 

PhD., tel.č. 0918 749 680) 

- o opravu dier a kanalizačnej vpuste na adrese Ľ. Okánika 14 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, 

PhD., tel.č. 0918 749 680) 

- o možnosť dorobenia 1 parkovacieho miesta na adrese Ľ. Okánika 14 (kontaktná osoba Ing. Peter 

Košťál, PhD., tel.č. 0918 749 680) 

- o zasypanie a utuženie pôdou okolo osvetlenia na začiatku parkoviska Ľ. Okánika 14 (kontaktná 

osoba Ing. Peter Košťál, PhD., tel.č. 0918 749 680) 
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VMČ žiada ÚHA: 

- o informáciu, či sa plánuje rozšírenie chodníka v časti úseku v Jaíikovciach od RD Hlavná 107 až 

po komunikáciu Slamkova ul. z dôvodu využívania chodníka pre chodcov a cyklistov súčasne ako 

súčasti cyklotrasy smer Černík, ako je označene na orientačnej tabuli pred spomínaným úsekom. 

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

 

 

 

 

V Nitre dňa 22.08.2019 

 

 

 

 

   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  

 
 


