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Výbor mestskej časti č.7 Chrenová, Janíkovce 
Predseda výboru:  JUDr. Filip Barbarič MPH. 
Sekretári výboru: Ing. Ľubica Gráfová, Ing. Branislav Drgoňa  
 

Z Á P I S N I C A 

 
zo zasadnutia výboru mestskej časti č.7 Chrenová a Janíkovce, ktoré sa konalo ONLINE dňa 
15.04.2020 s týmto programom: 
 

1. Otvorenie 
2. Mobiliár 
3. Došlá pošta 
4. Informácia k hlasovaniu per rollam 
5. Dopravná situácia Lipová 
6. Deň matiek 2020 v CVČ Domino 
7. Odpovede na pripomienky VMČ č.7 
8. Kontrola plnenia uznesení 
9. Rôzne- pripomienky 

 
Na zasadnutí sa zúčastnili prostredníctvom aplikácie ZOOM online: 
Prítomní: 10 
JUDr. Filip Barbarič, MPH, Mgr. Miloslav Špoták, Ing. Peter Košťál, PhD., Jozef Stümpel, Mgr. 
Ivana Habermanová, Róbert Mikulášik, Ing. Martin Horváth, Dušan Damašek, Ing. Ondrej Fronc, 
Mgr. Pavol Halák 
Neprítomní ospravedlnení: 4 - doc. Ing. Anton Kretter, Ing. Peter Oremus, PhD., Ing. Štefan 
Štefek, PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 
 
K bodu č. 1 
 
Rokovanie otvoril predseda VMČ pán Barbarič. Prostredníctvom aplikácie ZOOM pozdravil  
členov VMČ, ktorí sa zúčastnili výboru formou „online-zasadnutia“. 
Členovia VMČ hlasovali za program zasadnutia VMČ, ktorý bol predložený na zasadnutie.  
Hlasovanie – Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0   
 
K bodu č. 2 – Mobiliár (cenová ponuka) 
 
Uznesenie č. 34/2020: VMČ opätovne trvá na cenovej ponuke a žiada OKČaŽP o rozpätie cien 
(minimálna - maximálna), za ktoré sa nakupovalo posledný rok. 
 Hlasovanie - za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 3 – Došlá pošta 
 
bod 3.1 mat. č. 200301 Žiadosť od MUDr. Ivana Riška vo veci vyhradenia parkovacieho miesta 
pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu v mieste trvalého 
bydliska. 
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Uznesenie č. 35/2020: VMČ žiadosť prerokoval a odporúča OKČ a ŽP schváliť parkovacie miesto 
pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím v trvalého bydliska na takom mieste, pre ktoré nebude 
potrebné prekresliť už existujúce parkovacie miesta. 
Hlasovanie - za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
bod 3.2 mat. č. 200302 Žiadosť od MsÚ OM vo veci vyjadrenia k uzatvoreniu zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena – Káblové rozvody NN v rámci stavby „Bytový dom v k.ú. 
Chrenová, Ďurčanského ul., Nitra“. 
 
Uznesenie č. 36/2020: VMČ berie na vedomie a žiada ÚHA o doplnenie vyjadrení príslušných 
útvarov mesta, ktoré boli predložené v predchádzajúcich zasadnutiach VMČ. 
Hlasovanie - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1 (Fronc) 
 
bod 3.3 mat. č. 200303 Žiadosť od SLUŽBYTU NITRA, s.r.o. ku schvaľovaniu zámeru nakladať 
s vecou a spôsobu nakladania. 
 
Uznesenie č. 37/2020: VMČ berie na vedomie a žiada SLUŽBYT NITRA, s.r.o. o doplnenie kópie 
Komisionárskej zmluvy a o priloženie cenníka za prenájom priestorov. 
Hlasovanie - za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
bod 3.4 mat. č. 200304 Žiadosť od MsÚ Nitra, oddelenie služieb – referát obyvateľstva a domov 
o vyjadrenie k pomenovaniu novovzniknutej ulice v katastrálnom území Veľké Janíkovce. 
 
Uznesenie č. 38/2020: VMČ berie na vedomie a súhlasí s pomenovaním ulice „Čerešňová“. 
Hlasovanie - za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
bod 3.5 mat. č. 200305 Žiadosť od p. Ružičku k prevereniu situácie parkovania na Tríbečskej ulici 
Uznesenie č. 39/2020: VMČ berie žiadosť na vedomie, ale nemá v kompetencii uvedený podnet 
riešiť a odporúča kontaktovať Mestskú políciu, aby sa nesprávnym parkovaním zaoberala. 
Hlasovanie - za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
bod 3.6 mat. č. 200306 Zaslanie petície k realizácii polyfunkčného objektu na ul. Spišká 62/1, 
Mikov dvor 
Uznesenie č. 40/2020: VMČ berie na vedomie a odporúča účastníkom petície obrátiť sa 
s pripomienkami k stavebnému konaniu. 
Hlasovanie - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1 (Košťál) 
 
bod 3.7 mat. č. 200307 Harmonogram jarného upratovania pre Mesto Nitra v roku 2020 
Uznesenie č. 41/2020: Hlasovanie bolo uskutočnené per rollam s výsledkom: ZA: 8, ostatní sa 
zdržali. 
 
bod 3.8 mat. č. 200308 Žiadosť obyvateľov ulice o vyštrkovanie cesty Pri Dolci v Janíkovciach + 
podnet pre riešenie chodcov k plánovanému podjazdu popod Univerzitný most 
Uznesenie č. 42/2020: VMČ berie na vedomie a odporúča Stredisku mestských služieb obhliadku 
miesta a rozhodnúť o spôsobe úpravy danej lokality a následne o tom informovať VMČ. 
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K podnetu pre riešenie chodcov k plánovanému podjazdu popod Univerzitný most pán Špoták 
doplnil nové informácie a upresnil aj súvisiacu výstavbu cyklochodníka. 
Hlasovanie - za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
bod 3.9 mat. č. 200309 Informatívna správa o investičných akciách VMČ7 
Uznesenie č. 43/2020: VMČ vzal správu na vedomie 
Hlasovanie – za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
bod 3.10 mat. č. 200310 Informatívna správa o realizácii neinvestičných opráv chodníkov v Meste 
Nitra v roku 2019 
Uznesenie č. 44/2020: VMČ vzal správu na vedomie 
Hlasovanie – za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 4  Informácia k hlasovaniu per rollam: investičná akcia súvislej opravy spevnených 
plôch ZŠ Fatranská 
Uznesenie č. 45/2020: Hlasovaním VMČ per rollam k uzneseniu č. 33/2020 bola pozastavená 
účinnosť akcie a odporúča vedeniu mesta vyhlásiť novú súťaž. 
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1 (Špoták) 
 
K bodu č. 5  Dopravná situácia Lipová  
Na základe uznesenia č. 28/2020 z dňa 12.2.2020 bolo zvolané stretnutie v priestoroch ZŠ 
Topoľová za účasti zástupcov BD Lipová, členov VMČ Chrenová, Janíkovce,  pani Ing. Šrankovej 
z OKČaŽP a pána Ing. Maruniaka z ÚHA  a pani Mgr. Babušíkovej riaditeľky ZŠ za účelom 
dohodnutia  najprijateľnejšieho riešenia.  
Uznesenie č. 46/2020: VMČ pripravený návrh prerokovalo a akceptuje prijať závery z pracovného 
stretnutia. Ďalší postup si riadi Mesto Nitra. 
Hlasovanie – za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Z online zasadnutia sa odhlásil pán predseda Barbarič a zasadnutie vedie pán podpredseda Košťál. 
 
K bodu č. 6  Deň matiek 2020 v CVČ Domino 
Uznesenie č. 47/2020: VMČ navrhuje akciu zrušiť kvôli preventívnym opatreniam súvisiacich 
s ochorením COVID 19. 
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č.7  Odpovede na pripomienky VMČ č.7 
Bez záznamov 

 
K bodu č.8  Kontrola plnenia uznesení 
Bez záznamov 

 
K bodu č.9  Rôzne – pripomienky 
 
bod 9.1 - Oprava havarijného stavu chodníka pri hlavných vchodoch Ždiarska 26-24, ktoré smerujú 
k obchodu Coop Jednota na Ďumbierskej ulici 
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Uznesenie č. 48/2020:  VMČ navrhuje Stredisku mestských služieb zaradiť opravu do zásobníka 
investičných akcií. 
Hlasovanie – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Pripomienky VMČ: 
 

P17/2020 : VMČ č.7 žiada NKS o zvýšenie frekvencie vyprázdňovania veľkoobjemových 
smetných nádob (molok) v mestskej časti Nitra-Janíkovce, Okružná ulica. (kontaktná osoba Mgr. 
Pavol Halák,. tel.: 0907 730 515). 
 
P18/2020: VMČ č.7 žiada Stredisko mestských služieb o premaľovanie vodorovného dopravného 
značenia na Chrenovskom moste, ktoré je po zmene dopravného značenia v rámci rekonštrukcie 
Univerzitného mosta takmer úplne vyblednuté, navyše premaľovanie dočasného (oranžového) 
vodorovného dopravného značenia čiernou farbou spôsobuje odlesky a vodiči tak dobre nevidia 
tieto vyjazdené jazdné pruhy, čo môže mať za následky dopravné kolízie. (kontaktná osoba Róbert 
Mikulášik,. tel.: 0907 747 364). 
  

P19/2020: VMČ č.7 žiada OKČaŽP o opílenie kríkov v priestoroch vedľa polikliniky na 
Chrenovej, za bytovým domom Tribečská 3 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 
103431). 
 
P20/2020: VMČ č.7 žiada OKČaŽP o opravu kanalizačných vpustí  okolo ich obvodu pred 
obytným domom Výstavná 3-21,na hlavnej ceste (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 
0905 103431). 
 
P21/2020: VMČ č.7 žiada OKČaŽP o opílenie kríkov v priestoroch pred obytným domom, vchod 
Výstavná 19-21 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103431). 
 
P22/2020: VMČ č.7 žiada OSBD o opravu podložia kanalizačného poklopu pred bytovým 
vchodom Výstavnej 19, ktorý je v jeho obvode zamorený potkanmi (kontaktná osoba Ing. Peter 
Košťál, PhD. tel.: 0905 103431). 
 
P23/2020: VMČ č. 7 OKČaŽP o opílenie stromovej aleje na parkovisku pred obytným domom 
Dlhá 70 – 66 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103431). 
 
 
 
V Nitre dňa 21.04.2020 
 
 
 
Ing. Branislav Drgoňa, ,v.r.                                                            JUDr. Filip Barbarič., v.r. 
   zapisovateľ výboru                                                                                             predseda výboru 


