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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 dňa 17.06.2020 
s týmto programom: 

1. Otvorenie 
2. Mobiliár 
3. Investičné akcie po obhliadkach s navrhnutím opráv a rekonštrukcií chodníkov 
4. Došlá pošta 
5. Pasportizácia detských ihrísk na Chrenovej a v Janíkovciach 
6. Informácia k dopravnej situácii na Lipovej ul. 
7. Vystúpenie obyvateľa pána Ostertága vo veci Vrábelskej ul.  
8. Kontrola plnenia uznesení 
9. Odpovede na pripomienky VMČ č.7 
10. Rôzne- pripomienky 

 
Na zasadnutí sa zúčastnilo  členov (priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi). 
Prítomní: JUDr. Filip Barbarič MPH., PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., Ing. Štefan Štefek, 
Mgr. Miloslav Špoták, Ing. Peter Oremus, PhD., PhD., Mgr. Ivana Habermanová, Róbert 
Mikulášik, Ing. Martin Horváth, Dušan Damašek, Ing. Ondrej Fronc, Mgr. Pavol Halák 
Neprítomní ospravedlnení: Ing. Peter Košťál, PhD., Jozef Stűmpel, doc. Ing. Anton Kretter, PhD. 
 
K bodu č. 1 
      Rokovanie otvoril predseda VMČ pán Barbarič. Privítal členov VMČ a prítomných 
občanov, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí výboru.  
Hlasovanie – Za: 9  Proti: 0, Zdržal sa: 0   
 
K bodu č. 2  Mobiliár 

Na VMČ prišli žiadosti na osadenie lavičiek a smetných košov ako aj výmenu a opravu 
starých lavičiek. Nakoľko pre presný počet a miesta na osadenie je potrebné vykonanie obhliadky, 
sa členovia dohodli na termíne tvaro-miestnej obhliadky. Samotné schvaľovanie mobiláru sa bude 
konať na júlovom zasadnutí.  
 
Uznesenie č. 53/2020: VMČ sa na svojom zasadnutí zaoberal mobiliárom (lavičky, odpadkové 
koše) a po tvaromiestnej obhliadke sa bude bodom na júlovom zasadnutí zaoberať.   
Hlasovanie – Za: 9  Proti: 0, Zdržal sa: 0   
 
K bodu č. 3  Investičné akcie po obhliadkach s navrhnutím opráv a rekonštrukcií chodníkov 
Na rokovaní sa odprezentovala prezentácia s nafotenými investičnými akciami výboru, ktorý 
spracovala pani Habermannová v spolupráci ostatnými členmi výboru.  
Uznesenie č. 54/2020: VMČ schvaľuje spracovaný zoznam investičných akcií zaradený 
v zásobníku na najbližšie obdobie. VMČ poveruje pána Barbariča zapracovaním investičných akcií 
do nového formulára.  
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Hlasovanie – Za: 10  Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 4 
bod 4.1  mat. č. 200601 Žiadosť od obyvateľov byt. Domu Ľ. Okánika 8 vo veci návrhu zmien 
úprav okolia bytového domu konkrétne: 1. Odstránenie pôvodného stojiska na kontajnery, 2. 
vybudovanie nového parkoviska, 3. odstránenie nefunkčných stánkov pri pohostinstve „námorník“. 
Prílohou predloženého materiálu sú fotografie navrhovaných zmien. 
 
Uznesenie č. 55/2020: 1. VMČ žiadosť prerokoval a žiada Útvar hlavného architekta, Odbor 
majetku a Odbor dopravy o vyčlenenie vhodného miesta pre vybudovanie parkovacích miest 
a následne o tom informovať VMČ.  
    2. VMČ žiada Odbor majetku o preverenie vlastníckych vzťahov bývalých 
stánkov „pri námorníkovi“ pri bytovom dome Ľ. Okánika 8, za účelom ich možného odstránenia.  
 Hlasovanie - za: , proti: 0, zdržal sa:  
 
bod 4.2 mat. č. 200602 Žiadosť od Štefana Práznovského vo veci povolenia užívania verejného 
priestranstva v mestskej časti Janíkovce pre kolotoče počas hodov v roku 2020 
Uznesenie č. 56/2020: VMČ žiadosť prerokoval a odporúča povoliť užívanie priestranstva počas 
hodov v mestskej časti Janíkovce pre Štefana Práznovského.  
Hlasovanie - za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
bod 4.3 mat. č. 200603 Žiadosť od obyvateľov o vybudovanie miestnej komunikácie a verejného 
osvetlenia na ul. Sadovej. Zasadnutia sa zúčastnili p. Marko a p. Milo, ktorí vysvetlili, prečo je 
potrebné v blízkej dobe vybudovať komunikáciu  a dažďovú kanalizáciu na ul. Sadovej. 
Výstavba rodinných domov v spomínanej lokalite bola rozdelená na 3 etapy. II. a III. etapa 
výstavby si zabezpečujú sami vybudovanie komunikácie, kanalizácie aj osvetlenie. Zvyšok cesty 
tvoria pozemky vo vlastníctve mesta Nitry. Komunikácia s kanalizáciou vybudovaná majiteľmi 
domov zaradených v II. a III. etape nemôže fungovať bez cesty, ktorú by malo vybudovať mesto.  
Preto obyvatelia žiadajú, aby mesto Nitra zaradilo dobudovanie miestnej komunikácie Sadová 
(dĺžka cesty okolo 700 m), kanalizácie pre dažďovú vodu a verejného osvetlenia do plánu 
investičných akcií pre najbližšie obdobie.  
Uznesenie č. 57/2020: VMČ žiadosť prerokoval a odporúča Odbor investičnej výsadby a rozvoja 
o nacenenie investičnej akcie „vybudovanie MK s dažďovou kanalizáciou a verejným osvetlením 
podľa obhliadky (hlavný ťah MK Sadová a Tormošská) a predloženie možných riešení vybudovania 
MK a následne o tom informovať VMČ.  
Hlasovanie - za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
bod 4.4 mat. č. 200604  Žiadosť od pána Jána Stančeva, ktorý svojim listom požiadal VMČ 
o prerokovanie možného vybudovania bezbariérového priechodu pre chodcov na križovatke ulíc 
Vašinova a Chrenovská (časť priechodu pre chodcov  smerujúca k cintorínu) . Ďalej upozorňuje na 
neupravený priechod pre chodcov na autobusovej zastávke Chrenovská MAX a potrebnú opravu 
chodníka na ul. Majakovského (popraskaný a vypadaný asfalt po oboch stranách)  
Uznesenie č. 58/2020: VMČ žiadosť prerokoval a  
1. žiada Odbor dopravy MsÚ Nitra o vyvolanie stretnutia s firmou Strabag, ktorá bola realizátorom 
opravy MK Chrenovská a Vašinova za účelom možnej debarierizácie chodníkov a priechodov pre 
chodcov na miestnej komunikácii.  
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2. žiada stredisko mestských služieb MsÚ Nitra o opravu chodníkov po oboch stranách na ulici 
Majakovského.  
Hlasovanie - za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
bod 4.5 mat. č. 200605  Žiadosť od Službytu Nitra vo veci vyjadrenia sa k odkúpeniu vybavenia 
priestorov v areáli FŠ Janíkovce od spoločnosti MyCo s.r.o., ktorý sú nájomcom a zároveň 
dlžníkom na nájomnom za užívanie uvedených priestorov. Vzhľadom na nevyplatenie nájomného 
ani po určení splátkového kalendára im bola podaná okamžitá výpoveď. Nájomca následne podal 
žiadosť o predĺženie termínu odovzdania priestorov a žiadosť o odkúpenie vybavenia priestorov.  
Uznesenie č. 59/2020: VMČ žiadosť prerokoval a  

1. odporúča Službytu Nitra s.r.o. odkúpiť zariadenie nájomníka MyCo s.r.o. avšak najviac do 
výšky dlžného nájomného a podľa návrhu futbalového klubu Janíkovce.  

2. VMČ po preštudovaní materiálu je znepokojené nekonaním Službytu v zmysle zmluvy 
o nájme č. 526, ktorí svojou nečinnosťou dovolil nárast dlhu na nájomnom v sume 7076,95 
eur. Z uvedeného dôvodu žiadame pána primátora o prešetrenie vzniknutej situácie za 
účelom zamedzenia podobných prípadov do budúcna. 

Hlasovanie - za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 5  
VMČ obdržal od Odboru životného prostredia odpoveď na uznesenie č. 52/2020 zo dňa 20.5.2020 
a zaslal podklady o pasportizácii detských ihrísk na sídlisku Chrenová. Členovia VMČ Chrenová, 
Janíkovce si majú do budúceho zasadnutia (júl) pripraviť návrhy centrálnych detských ihrísk. 
Hlasovanie - za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 6 
Na základe zaslania odpovedí KDI PZ v Nitre sa  VMČ opätovne zaoberal dopravnou situáciou na 
ul. Lipová.  Zasadnutia k predmetnému bodu sa zúčastnili aj zástupcovia obyvateľov predmetnej 
lokality, ktorí stanoviská KDI doposiaľ neobdržali.  
Uznesenie č. 60/2020: VMČ prerokoval bod programu  „Informácia k dopravnej situácii na Lipovej 
ul.“ a žiada Odbor dopravy MsÚ v Nitre o vyvolanie rokovania s KDI za účelom doriešenia 
dopravnej situácie na ul. Lipovej. VMČ žiada Odbor dopravy MsÚ v Nitre, aby priebežne o situácii 
na Lipovej a ďalších  rokovania informoval zástupcov tejto lokality (p. Krivošík a p. Holan).  
Hlasovanie - za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 7 
Zasadnutia VMČ sa zúčastnil pán Ostertág, ktorý priniesol dokumentáciu, ktorou informoval členov 
o čiernej skládke na Vrábelskej ul. Skládka je podľa pána Ostertága v majetku SR a užívane je v 
správe mesta Nitra a žiada o jej odstránenie.  
Uznesenie č. 61/2020:  

1. VMČ žiada Odbor majetku MsÚ v Nitre o vyjadrtenie sa k majetko-právnym vzťahom 
pozemku na ktorom je čierna skládka. Vyjadrenie poprosíme zaslať okrem VMČ aj pánovi 
Ostertágovi. 

2. VMČ žiada Odbor životného prostredia a NKS o odstránenie čiernej skládky podľa 
predložených materiálov pána Ostertága.  

Hlasovanie - za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu č. 8 
VMČ prerokoval bod programu „kontrola plnenia uznesení“ a konštatuje, že z 52 uznesení 

je 50 uznesení splnených (respektíve bez termínu) a 2 uznesenia sa ešte plnia.  
 
K bodu č. 9 - Odpovede na pripomienky VMČ č.7 

Predseda VMČ dal členom k dispozícii odpovede na žiadosti, uznesenia a pripomienky 
VMČ, ktoré boli zaslané Mestu Nitra alebo iným inštitúciám. 
 
K bodu č. 10  
Uznesenie č. 62/2020: VMČ Chrenová, Janíkovce  žiada Odbor životného prostredia MsÚ v Nitre 
o vyvolanie stretnutia so Slovenským vodohospodárskym podnikom za účasti členov VMČ            
(p. Štefeka, p. Laurinec Šmehilovej a p. Haláka) k téme úprava mostov nad Janíkovským kanálom 
na Dlhej.  
 
Pán Štefek sa na zasadnutí VMČ vyjadril k problému výstavby infraštruktúry medzi Malými 
a Veľkými Janíkovcami, t.j. a riešenia dažďovej vody v súvislosti s výstavbou. Ak bude v tejto časti 
vybudovaná komunikácia, tak jej súčasťou budú aj dažďové vpuste do ktorých bude zadržiavaná 
voda z tohto územia. Voda sa už nebude prelievať cez ulicu Dlhá, ale cez tieto dažďové vpuste a cez 
rúrový systém bude voda zvedená do vsakovacích jám.  
 
 Požiadavky VMČ: 
 
VMČ žiada OŽP: 

- o opílenie kríkov pred  a za obytným domom Dlhá 12-14 i ako je parkovisko (kontaktná 
osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103 431). 

- o opílenie stromovej aleje pred obytným domom Tr. A. Hlinku 3-27 vedľa centra (kontaktná 
osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103 431). 

- o zaslanie listu Slovenskému vodohospodárskemu podniku – povodiu Nitry vo veci 
odstraňovania (vybratia) trávy, náletov a trstiny po pokosení z dôvodu upchávania mostov. 
 

VMČ žiada MsP: 
- o zachádzanie denných a nočných hliadok MsP do slepej ulice Ždiarska 5-7-9-11 kvôli 

častému vandalizmu (krádeže a poškodzovania majetku) (kontaktná osoba: Mgr. Ivana 
Habermanová, tel. č. 0908 680 173) 
 

VMČ žiada Odbor dopravy:  
- o zaslanie písomného vyrozumenia ohľadne vyznačenia žltých čiar na adrese ul. 

Ďumbierska 27 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103 431) 
 

VMČ žiada OIVaR:  
- o dobudovanie cesty Matušincova pred napojením na Willermovu ulicu pri lokalite ,,Pri 

studničke" (kontaktná osoba PhDr. Anna Laurinec Šmehilová PhD., tel. č. 0905 161 326) 
- o vybudovanie parkovacích miest na základe tvaro-miestnej obhliadky pred obytným 

domom Nábrežie mládeže 35 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103 431) 
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VMČ žiada ÚHA:  
- o vyjadrenie sa k stavu protipovodňovej situácie v lokalite Janíkovce socha sv. Júliusa až po 

Malé Janíkovce (Slamkova ul.) (kontaktná osoba PhDr. Anna Laurinec Šmehilová PhD., tel. 
č. 0905 161 326) 

 
 
VMČ upozorňuje SMS, že na novom cintoríne na Chrenovej sa nedá zamknúť brána. 
 
Uznesenie č. 62/2020: VMČ Chrenová, Janíkovce schválil nasledovné termíny zasadnutí         
na II. polrok 2020: 
15.7.2020  (v stredu)  o  16.30 h, MsÚ v Nitre, II. posch. zasadačka č. 209 
19.8.2020 (v stredu)  o  16.30 h, MsÚ v Nitre, II. posch. zasadačka č. 209 
17.9.2020 (vo štvrtok)  o  16.30 h,  ZŠ Fatranská 
21.10.2020 (v stredu)  o  16.30 h,  ZŠ Fatranská 
18.11.2020 (v stredu)  o  16.30 h,  ZŠ Fatranská 
16.12.2020 (v stredu)  o  16.30 h (neverejné) 
Hlasovanie - za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
V Nitre dňa 24.06.2020 
 
 
 
 
   Ing. Ľubica Gráfová v.r.                                                   JUDr. Filip Barbarič MPH., v.r. 
      sekretár výboru                                                                                   predseda výboru 
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