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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 19.3.2019 

s týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 14.3. 2019 

3. Návrh harmonogramu zasadnutí VMČ Chrenová, Janíkovce na prvý polrok 2019 

4. Došlá pošta 

5. Odpovede na pripomienky VMČ Chrenová, Janíkovce 

6. Rôzne 

 

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

Prítomní: 

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

Štefek, Jozef Stűmpel, Mgr. Ivana Habermanová, Róbert Mikulášik, doc. Ing. Anton Kretter, PhD., 

Ing. Michal Šesták, PhD., Ing. Martin Horváth, Dušan Damašek, Ing. Ondrej Fronc, Mgr. Pavol 

Halák 

Neprítomní ospravedlnení: Mgr. Michaela Hefková, Ing. Peter Oremus, 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 tak ako bol predložený na zasadnutie.  

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

  

K bodu č. 2  
Predseda VMČ podal informácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa týkali kontroly 

investičných akcií a kontroly základných škôl.  

Členovia VMČ zobrali informácie zo zasadnutia MZ na vedomie.  

 

K bodu č. 3  
JUDr. Barbarič otvoril diskusiu k návrhom na termíny zasadnutí na najbližšie obdobie. Po dlhšej 

debate sa členovia dohodli na pravidelnom stretnutí vždy v poslednú stredu v mesiaci a v  

čase 16:30 hod.  

Termíny zasadnutí VMČ č.7: 

24.4.2019, 29.5.2019, 26.6.2019 o 16:30 hod. 

 Za: 13, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4 

4.1. Žiadosť OZ Nová Chrenová (Ing. Ostertág) o prerokovanie situácie, spoločného postupu 

a súčinnosti pri riešení problematiky ul. Vrábeľská  

P. Ostertág za OZ Nová Chrenová  prezentoval situáciu, ktorá je v súčasnosti na Vrábeľskej ulici. 

Poukázal na nelegálnu výstavbu plotov v danej lokalite na pozemkoch Slovenského pozemkového 

fondu. P. Ostertág požiadal členov VMČ o riešenie situácie. 
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JUDr. Barbarič prečítal stanovisko stavebného úradu k predmetnej žiadosti. 

Uznesenie: VMČ berie na vedomie vyjadrenie stavebného úradu a čaká na rozhodnutie Slovenskej 

stavebnej inšpekcie, ktorú OZ Nová Chrenová predloží po jej obdržaní na ďalšie zasadnutie VMČ.  

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

 

4.2 Žiadosť p. Košťála o prerokovanie možnosti vyradenia motorových vozidiel typu N1 (vozidlá 

nad 3,5 t a vozidlá nad 5 m) z obytných zón na Chrenovej a v Janíkovciach. 

Ing. Košťál informoval o situácii na parkoviskách s vozidlami typu N1 nad 3,5 t a vozidlami nad 

5m. Podľa štatistík parkuje denne okolo 100 vozidiel takéhoto typu na Chrenovej a Janíkovciach.  

Uznesenie: VMČ danú informáciu prerokoval a odporúča vylúčenie parkovania nákladných 

vozidiel a úžitkových vozidiel v obytných súboroch a to: „V obytných súboroch zriadiť zóny 

zákazu státia pre nákladné vozidlá (nad 3,5t) a vozidlá s určenou nadrozmernou dĺžkou (dodávkové 

vozidlá N1 dlhšie ako 5m, traktory, autobusy, dodávky a pod.) s časovým obmedzením od 18.00 

hod do 08.00 hod.“ a zároveň navrhuje, aby komisia pre mestskú mobilitu navrhla a odporučila 

miesto na parkovanie pre tieto vylúčené dopravné prostriedky. 

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

 

4.3 Žiadosť ÚHA MsÚ v Nitre o vyjadrenie k zmene účelu využitia RD parcela „C“ KN č. 68/11 

k.ú. Mikov dvor na ulici III. triedy č. 1641 Dlhá ulica na objekt pre Street food . 

Žiadateľ zmeny p. Pajer odprezentoval svoj koncept Street foodu v danej lokalite. 

Uznesenie: VMČ berie na vedomie žiadosť ÚHA a odporúča umiestnenie stavby objekt pre street 

food v zmysle žiadosti za dodržania platnej legislatívy a dodržania nočného kľudu. 

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

 

4.4 Žiadosť spoločnosti Nitrazdroj o udelenie povolenia na výsadbu 25 okrasných drevín 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a odporúča výsadbu 25 okrasných drevín spoločnosťou 

Nitrazdroj za podmienok stanovených OKČaŽP MsÚ v Nitre. 

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

 

 

4.5  Žiadosť p. Bédiovej o vyriešenie dopravnej situácie na príjazdovej ceste k obytným budovám 

na Dlhej ulici 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a odstupuje žiadosť na doriešenie na OKČaŽP MsÚ v Nitre. 

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

 

4.6 Žiadosť OKČaŽP MsÚ Nitra o zaujatie stanoviska vo veci zvláštneho užívania miestnej 

komunikácie – chodníka spoločnosťou 101 Drogerie pred objektom Kino Lipa 

Uznesenie: VMČ uvedenú žiadosť OKČaŽP prerokoval a stotožňuje sa so stanoviskom OKČaŽP 

MsÚ v Nitre o zákaze vjazdu vozidiel na spevnené plochy pred objekt kino LIPA. 

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

 

4.7 Žiadosť Odboru kultúry o definovanie termínu, priestorov a hudobnej produkcie ku dňu matiek  

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokovala a navrhuje nasledovné termíny kultúrnych podujatí: 

KCS Janíkovce, 12.5.2019, 15:00 hod., kultúrny program Gizka Oňová, MŠ Okružná 

CVČ Domino Chrenová – 11.5.2019, zvyšné detaily dorieši p. Habermanová s odborom kultúry.  

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

 

4.8 Žiadosť p. Dékányho o obnovu komunikácie pred obytným domom na ulici Ľ. Okánika 8, Nitra 
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Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a odporúča predmetnú akciu zaradiť do zásobníka 

investičných akcií VMČ č.7. 

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

 

4.9 Žiadosť p. Arpáša o vybudovanie fit centra pre seniorov a mládež na Chrenovej 3 

Uznesenie: VMČ žiadosť berie na vedomie a výstavba Fit parku je zaradená ako prioritná 

investičná akcia v zásobníku investičných akcií VMČ.  

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

 

4.10 Žiadosť OKČaŽP o pripomienky k Návrhu harmonogramu jarného upratovania 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a súhlasí s predloženým návrhom harmonogramu jarného 

upratovania. 

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

 

4.11 Koncepcia evidencie investičných akcií VMČ č.7 

Ing. Horváth prezentoval koncepciu evidencie investičných akcií VMČ, vďaka ktorej bude väčší 

prehľad v investičných akciách.  

Uznesenie: VMČ koncepciu prerokoval a necháva návrh na dopracovanie spracovateľovi.  

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

 

4.12 Žiadosť o odstránenie „chodníkov“ vytvorených obyvateľmi na Výstavnej ulici 

Uznesenie: VMČ žiadosť prerokoval a v zmysle fotodokumentácie nepovažuje betónové kocky v 

zeleni za chodník  a výstavbu zábradlia považuje za neúčelovú investíciu.   

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

 

4.13 Informácia p. Krettera o neplnení podmienky stanovenej uznesením VMČ zo dňa 5. 6. 2018 

 /bod 5.5/ - predaj zmrzliny z motorového vozidla. 

Doc. Kretter informoval o podmienke v zmysle uznesenia VMČ č.7, že motorové vozidlo (predaj 

zmrzliny) zaparkované na Nábreží mládeže malo byť odparkované počas doby od 30.10. do 1.4. 

Majiteľ vozidla p. Masár sa ospravedlnil za nedodržanie podmienky a informoval o situácii. 

Situácia v súčasnosti je nasledovná: predmetné vozidlo stojí na betóne a nie na tráve a po zámene 

pozemkov stojí na ich pozemku. 

Uznesenie: VMČ zobral na vedomie „Informáciu o neplnení podmienky stanovenej uznesením 

VMČ zo dňa 5.6.2018 ( bod 5.5)  – predaj zmrzliny z motorového vozidla“ a žiada p. Masára 

o žiadosť s celoročným umiestnením vozidla na predmetnom mieste.  
Hlasovanie: za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

4.14 Žiadosť OSÚ MsÚ v Nitre o stanovisko k návrhu na pomenovanie ulice v rámci stavby „IBV 

Chrenová Vinohrady"  – návrh názvu Hronská ulica 

Uznesenie: VMČ žiadosť berie na vedomie a žiada o zoznam návrhov na iné pomenovanie na 

základe lokalít alebo zemepisných názvov z dôvodu existencie ulice v Janíkovciach s názvom J.C. 

Hrosnký.  
Hlasovanie: za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

4.15 Žiadosť L. Almanskej o vyznačenie úseku pre chodcov a pre cyklistov, opravu chodníka 

a možnosť posúdenia vybudovania výbehu pre psov na Kremnickej ulici 

 

Uznesenie: VMČ žiadosť berie na vedomie, neodporúča umiestnenie výbehu pre psov v tejto 

lokalite z dôvodu vnútrobloku a žiadosť odstupuje v ostatnej časti na vyjadrenie Komisii mestskej 

mobily pri MsÚ v Nitre. 
Hlasovanie: za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 
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4.16 Žiadosti ÚHA o spresnenie informácií o výrube stromov – požiadavky VMČ 

Uznesenie: VMČ žiadosť berie na vedomie, Ing. Košťál ako navrhovateľ preverí informácie 

o výrube stromu pri MŠ Štiavnická a Ing. Štefek osloví navrhovateľa o výrub stromu na cintoríne 

v Janíkovciach, aby si podal žiadosť a definoval konkrétny strom.  
Hlasovanie: za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

4.17 Žiadosť o stanovisko k možnosti vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 

v mestskej časti Janíkovce kat. úz. Veľké Janíkovce parc.č. 1060/16. 

Uznesenie: VMČ žiadosť berie na vedomie a súhlasí so zámerom vybudovať CIZS na predmetnom 

pozemku. 
Hlasovanie: za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

4.18 Žiadosť p. Vlasáka o rekonštrukciu MK Pri Strelnici 

Uznesenie: VMČ žiadosť berie na vedomie a odstupuje ju na doriešenie na OKČaŽP. 
Hlasovanie: za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 5 

 

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

Mestu Nitra alebo iným inštitúciám. 

 

K bodu č. 6 

Ing. Štefek informoval o preberaní stavby – cyklochodník Chrenová (Tr. A. Hlinku – DD Ranč), na 

ktorom sa zúčastnil s Ing. Košťálom. V rámci preberania poukázali na viaceré nedostatky. 

V rámci bodu rôzne sa vyjadrili prítomní občania: 

P. Olšanský  poukázal na pneumatiky za Kinom Lipa, poukázal na prepadnuté odbočisko pri 

chemickej škole, poukázal na zlú situáciu so zeleňou pri nápise Agrokomplex a poukázal na 

meškanie hodín pred tržnicou v centre mesta. 

P. Čerešňák sa vyjadril k bodu č. 4.13 a upozornil na fakt, že odhlásené vozidlo musí byť 

zlikvidované, v opačnom prípade sa stáva odpadom. 

 

Požiadavky VMČ: 

 

VMČ žiada MsP: 

- o preverenie samostatne vytvorených parkovísk v zeleni na ulici Lomnická 22 a 30 (kontaktná 

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

- žiada o zvýšenie počtu hliadok mestskej polície v poobednajších hodinách za bytovým domom 

Dlhá 27-35 z dôvodu prítomnosti stredoškolákov na detskom ihrisku, čím dochádza 

k poškodzovaniu majetku mesta. (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749680). 

- o zvýšenie počtu hliadok mestskej polície v raňajších hodinách pri vjazde motorových vozidiel 

v priestoroch zákazu vedľa MŠ a ZŠ Topoľová. (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 

749680). 

 

VMČ žiada OKČaŽP: 

- o odstránenie kríkov, resp. opílenie na ulici Chrenovskej z dôvodu neprehľadnosti (kontaktná 

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

- o vyčistenie striech domov smútkov od lístia na Chrenovskom cintoríne a na cintoríne 

v Janíkovciach (kontaktná osoba , Ing. Štefan Štefek, tel. č. 0911  612 108). 

- nastaviť osvetlenie cintorínov na Chrenovej a v Janíkovciach podľa trvania denného svetla 

vzhľadom na predlžujúce sa dni. (kontaktná osoba , Ing. Štefan Štefek, tel. č. 0911  612 108 a PhDr. 

Anna Šmehilová PhD., tel. č. 0905 161 326). 
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- o jarnú údržbu (odpratanie smetí a lístia) z ihriska za Ždiarskou ulicou – volejbalové a futbalové 

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

- o revitalizáciu drevenej športovej preliezky (náter/oprava) za oplotením futb./volejb. Ihriskom za 

panelovým domom Ždiarska 9-11 (kontaktná osoba, Mgr. Ivana Habermanová, tel. č. 0908 

680 173). 

- realizovať už vlani požadovanú lokálnu opravu na chodníku ul. Pri strelnici pred domom č. 60 

(kontaktná osoba Doc. Anton Kretter, tel.č. 0948 705 317). 

- zabezpečiť pri jarnom vyhrabávaní zelených plôch vyčistenie a i miest pod kríkmi – okrem iného 

pred obchodom ZDROJ budova Papuča a iné na Chrenovej (kontaktná osoba Doc. Anton Kretter, 

tel.č. 0948 705 317). 

- o odstránenie výrastkov pri kmeňoch stromov v priestore medzi domom Dlhá 27 a obchodom 

ZDROJ (kontaktná osoba Doc. Anton Kretter, tel.č. 0948 705 317). 

- vyzvanie správcu budovy polikliniky ProCare na Chrenovej aby vyčistili priestor pri svojom plote 

na strane od ZŠ Fatranská od jesenného padaného lístia a ďalších nečistôt resp. nariadiť Stredisku 

mestských častí (kontaktná osoba Doc. Anton Kretter, tel.č. 0948 705 317). 

- o opílenie stromu (javora), ktorý zasahuje do fasády domu na ul. Sitnianska 4 a súčasne vypílenie 

náletových drevín pred bytovým domom po pravej strane (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. 

tel.: 0918 749680). 

- žiada zaradenie žiadosti do plánu údržby na rok 2019, žiadosť nájomníkov o opravu fasády 

z prednej strany na ulici Výstavná 6 v zastúpení prevádzok (Hygienický showroom, Kohel, 

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

- žiada o vyznačenie vodorovného dopravného značenia na ulici pred obytným domom Nábrežie 

Mládeže 9-15, 17-19, 29-31. (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749680). 

- žiada o vyčistenie kanalizačného žľabu za bytovým domom Za Humnami 43-53. (kontaktná osoba 

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

- žiada o vyčistenie kanalizačného žľabu za bytovým domom Výstavná 29-35. (kontaktná osoba 

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

- žiada o vyčistenie kanalizačného žľabu za bytovým domom Javorová 2-10. (kontaktná osoba Ing. 

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

- žiada o odstránenie pňa pred obytným domom Kremnická 1 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, 

PhD. tel.: 0918 749680). 

- žiada o vyznačenie vodorovného dopravného značenia pred obytným domom, Ľ. Okánika 14 

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

- žiada o opravu kanalizačnej vpuste pred obytným domom, Ľ. Okánika 14 a s tým súvisiaci prepad 

parkovacích miest v danej lokalite (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749680). 

- žiada o opílenie stromov v priestoroch lampy pred obytným domom, Ľ. Okánika 14 smerom 

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

- žiada opravu poškodeného osvetlenia na začiatku parkoviska pred obytným domom Ľ. Okánika 14 

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

- žiada úpravu 1 parkovacieho miesta v priestoroch parkoviska pre obytným domom Ľ. Okánika 14 

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

- žiada opravu diery pred obytným domom Ľ. Okánika 14 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. 

tel.: 0918 749680). 

- žiada o deratizáciu potkanov pred obytným domom Dlhá 52 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, 

PhD. tel.: 0918 749680). 

- žiada o deratizáciu potkanov pred obytným domom Ďurčanského 1 (kontaktná osoba Ing. Peter 

Košťál, PhD. tel.: 0918 749680). 

- žiada o výsadbu trávy vedľa molokov, vedľa obytného domu Ďurčanského 1 (kontaktná osoba 

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

- zabezpečiť silnejšie osvetlenie v existujúcich lampách popri chodníkoch vo vnútrobloku 

Ďumbierska ulica, nakoľko tam ľudia dobre nevidia a vzhľadom na nerovnosť chodníkov hrozí úraz 

(kontaktná osoba PhDr. Anna Šmehilová PhD., tel. č. 0905 161 326). 
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- zabezpečiť vyasfaltovanie zostatku chodníkov vo vnútrobloku po obvode obytných domov na 

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

- zabezpečiť riešenie (opravu) výtlkov a jám po celej dĺžke Matušinscovej ulici (kontaktná osoba 

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

- zabezpečiť úpravu stojiska smetných kontajnerov na Lomnickej ulici (kontaktná osoba PhDr. 

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

- žiadame predložiť informatívnu správu o riešení požiadavky ohľadom vybudovania prístupného 

(bezbariérového) detského ihriska na Topoľovej. Správu predložiť na najbližšie zasadnutie VMČ. 

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

 

 

VMČ žiada Odbor majetku: 

- žiada mesto Nitra o preverenie možnosti výstavby ubytovne na parcele k.ú. Zobor 4450/221 medzi 

kasárňami a obytným domom Majakovského 2976. (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 

0918 749680). 

 

 

 

V Nitre dňa 25.3.2019 

 

 

 

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

      sekretárka výboru                                                                                  predseda výboru 


