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Výbor mestskej časti č.7 Chrenová, Janíkovce 
 

Predseda výboru:  JUDr. Filip Barbarič MPH. 
Zapisovatelia 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 v budove MsÚ v 
Nitre dňa 20.05.2020 s týmto programom: 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Došlá pošta 
3. Mobiliár 
4. Odpovede na pripomienky VMČ č.7 
5. Kontrola plnenia uznesení 
6. Rôzne- pripomienky 

 
Na zasadnutí sa zúčastnili: 
Prítomní: 8 
Ing. Štefan Štefek, PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., Mgr. Miloslav Špoták, Mgr. Ivana 
Habermanová, Róbert Mikulášik, Anton Kretter, doc. Ing. PhD., Ing. Martin Horváth, Dušan 
Damašek,  
Neprítomní ospravedlnení: 6 - JUDr. Filip Barbarič, Mgr. Pavol Halák, Ing. Peter Košťál, PhD., 
Ing. Peter Oremus, PhD., Jozef Stümpel, Ing. Ondrej Fronc 
 
K bodu č. 1 
 
Zasadnutie otvoril 2.podpredseda VMČ pán Mikulášik kvôli absencii predsedu VMČ pána 
Barbariča a podpredsedu VMČ pána Košťála. 
Členovia VMČ hlasovali za program zasadnutia VMČ, ktorý bol predložený na zasadnutie.  
Doplní sa rozprava o investičných akciách. 
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0   
 
 
K bodu č. 2 – Došlá pošta 
 
bod 2.1 mat. č. 200501 Žiadosť od JUDr. Natálie Moravčíkovej o vyjadrenie sa k prenájmu časti 
z parcely o výmere cca 500 m2 registra „C“ KN č. 1339/5 v katastrálnom území Chrenová za 
účelom zriadenia letnej záhrady s posedením.  
Súčasťou žiadosti je aj vyjadrenie Útvaru hlavného architekta, referát urbanizmu a architektúry 
MsÚ v Nitre. 
Uznesenie č. 49/2020: a) VMČ žiadosť prerokoval a neodporúča predmetnú parcelu prenajať. 
b) Žiadame od ÚHA jasné stanovisko, či predkladané žiadosti sú/nie sú v súlade s územným 
plánom mesta. K ďalším žiadostiam vytypovať lokality, kde je to s územným plánom zrejmé. 
 
Hlasovanie - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
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bod 2.2 mat. č. 200502 Žiadosť od spoluvlastníkov Magdalény Vrábelovej a Ing. Miloša Kováča 
o vyjadrenie sa k ponuke odkúpenia nehnuteľnosti popri Triede Andreja Hlinku do majetku Mesta 
Nitra. Jedná sa pozemky registra „E“ KN parc.č. 1705/5 – orná pôda o výmere 305 m2 a parc.č. 
1705/101 – orná pôda o výmere 63 m2 v katastrálnom území Chrenová. 
Súčasťou žiadosti je aj vyjadrenie Útvaru hlavného architekta MsÚ v Nitre. 
Uznesenie č. 50/2020: VMČ žiadosť prerokoval a neodporúča predmetnú parcelu odkúpiť. 
 
Hlasovanie - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
bod 2.3 mat. č. 200503 Žiadosť od Barbory Koczmanovej o vyjadrenie sa k odpredaju 
nehnuteľného majetku o výmere 324 m2 v katastrálnom území Chrenová do jej vlastníctva. 
Súčasťou žiadosti je aj vyjadrenie Útvaru hlavného architekta MsÚ v Nitre. 
Uznesenie č. 51/2020: a) VMČ žiadosť prerokoval a odporúča odpredať iba za podmienky 
oslovenia majiteľov ostatných pozemkov (229/3, 230/3) a ich odpredaja.  
b) VMČ odporúča Odboru majetku začať rokovania s majiteľmi pozemkov 226/1 a 227/3  k ich 
odpredaju. 
 
Hlasovanie - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 3 – Mobiliár (cenová ponuka) 
 
Uznesenie č. 52/2020: VMČ aktualizoval súbor Mobiliár.xls (lavičky, smetné koše atď...) 

a) Do budúceho zasadnutia VMČ získať podklad o pasportizácii detských ihrísk na Chrenovej. 
b) VMČ žiada Odbor školstva o informáciu k oceneniu workoutového ihriska na Ždiarskej 

ulici. 
c) VMČ žiada OKČaŽP informáciu o postupe prác pri vývesných tabuliach na základe 

predchádzajúcich uznesení. 
 
Hlasovanie - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 4  Odpovede na pripomienky VMČ č.7 
Bez záznamov 

 
K bodu č. 5  Kontrola plnenia uznesení 
Bez záznamov 

 
K bodu č. 6  Rôzne + pripomienky 

6.1. Diskusia k návrhu výberu lokality na Chrenovej pre režim kvetinových lúk 
      Bez záznamov 
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Pripomienky VMČ: 
 

P24/2020 : VMČ č.7 žiada OKČaŽP urgentne riešiť požiadavku  Ing. Ursíniho /tel. 0905 563 369/ 
zástupcu vlastníkov bytov Trieda Andreja Hlinku 53, 55 na zasypanie dier v trávniku pri hracích 
prvkoch pri pieskovisku pred ich domom, ktoré vznikli  vybraním niekoľkých zostatkov 
špalkov dreva v zemi. Hrozí  úrad detí pri pohybe stupením nohy  do úzkej jamy. (kontaktná osoba 
doc. A. Kretter, tel.: 0948 705 317). 
 
P25/2020: VMČ č.7 žiada Správu mestských cintorínov natrieť v spodnej časti stĺp na prístrešku 
domu smútku na Chrenovskom cintoríne, ktorý tam hrdzavie (kontaktná osoba doc. A. Kretter, tel. 
0948 705 317). 
 
 
 
V Nitre dňa 27.05.2020 
 
 
 
Ing. Branislav Drgoňa, ,v.r.                                                            Róbert Mikulášik., v.r. 
   zapisovateľ výboru                                                                                      podpredseda výboru 


