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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 12.08.2020 
s týmto programom: 
 

1. Otvorenie 
2. Došlá pošta 
3. Chrenovské stánky 
4. Janíkovský ohnivák, Chrenovský kotlík 
5. Vyhodnotenie prenájmu Službyt priestory Kino Lipa 
6. Stretnutia so seniormi „október – mesiac úcty k starším“ 
7. Odpovede na pripomienky VMČ č.7 
8. Rôzne – pripomienky 

 
Na zasadnutí sa zúčastnilo 8 členov (priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi). 
Prítomní: 
JUDr. Filip Barbarič MPH., Ing. Peter Oremus, PhD., Mgr. Ivana Habermanová, Róbert Mikulášik, 
Ing. Martin Horváth, Dušan Damašek, Ing. Ondrej Fronc, Mgr. Pavol Halák 
Neprítomní ospravedlnení: - Ing. Peter Košťál, PhD., Mgr. Miloslav Špoták, Jozef Stűmpel, doc. 
Ing. Anton Kretter, PhD., PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., Ing. Štefan Štefek, 
 
K bodu č. 1 
      Zasadnutie otvoril predseda VMČ pán poslanec Barbarič, ktorí privítal všetkých prítomných 
členov VMČ, ospravedlnil neprítomných členov a skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny je 
výbor uznášania schopný.  
Po oboznámením s programom členovia VMČ hlasovali za program zasadnutia tak, ako im bol 
predložený.  
Hlasovanie – Za: 8 Proti: 0, Zdržal sa: 0   
 
K bodu č. 2 
bod 2.1 mat. č. 200801 Požiadavka od MsÚ – odboru IVaR vo veci žiadosti občana týkajúcej sa 
opravy chodníka na Nábreží mládeže. Predpokladané náklady na investičnú akciu „SO chodníka 
Nábrežie mládeže“ (pri parkovisku) sú v sume 20 500,-. OIVaR čaká na zaujatie stanoviska VMČ.  
Uznesenie č. 73/2020: VMČ prerokoval požiadavku zaslanú OIVaR a navrhuje investičnú akciu 
„SO chodníka Nábrežie mládeže“ zaradiť do zásobníka investičných akcií. 
Hlasovanie - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
bod 2.2 mat. č. 200802 Požiadavka od MsÚ – odboru IVaR vo veci žiadosti občana týkajúcej sa 
opravy chodníka na ulici Karpatská. Predpokladané náklady na investičnú akciu „SO Karpatská“ sú 
v sume 53 000,-. OIVaR čaká na zaujatie stanoviska VMČ.  
Uznesenie č. 74/2020: VMČ prerokoval požiadavku zaslanú OIVaR  a navrhuje investičnú akciu 
„SO Karpatská“  zaradiť do zásobníka investičných akcií. 
Hlasovanie - za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
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bod 2.3 mat. č. 200803 Požiadavka od MsÚ – odboru IVaR vo veci vybudovania cesty Sadová na 
Tormošskovú s inžinierskymi sieťami (cca 700m). Existujúca PD nie je podľa súčasného stavu 
aktuálna, je potrebné jej prepracovanie podľa aktuálneho stavu a stanoviť aj predpokladané náklady 
stavby. „PD Sadová s dažďovou kanalizáciou a VO“ ocenili na sumu 4 000,- eur.  
OIVaR žiada VMČ o písomný súhlas k prepravovaniu PD.  
Uznesenie č. 75/2020: VMČ prerokoval požiadavku zaslanú OIVaR a súhlasí s prepracovaním „PD 
Sadová s dažďovou kanalizáciou a VO“ 
Hlasovanie - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
bod 2.4 mat. č 200804  Odpoveď od MsÚ – OIVaR na pripomienku VMČ č. 32/2020 týkajúcu sa 
vybudovania parkovacích miest na základe tvaro-miestnej obhliadky pred obytným domom 
Nábrežie mládeže 35. Nakoľko na parkovisko na Nábreží mládeže 35 je potrebná „PD parkovisko 
Nábrežie mládeže 35“  v predpokladanej sume 3 000,- eur, ktorá zároveň stanoví aj predpokladané 
náklady stavby.  
Uznesenie č. 76/2020: VMČ prerokoval odpoveď od OIVaR a odporúča „PD parkovisko Nábrežie 
mládeže 35“  zaradiť do zásobníka investičných akcií. 
Hlasovanie - za:8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
bod 2.5 mat. č. 200805  Požiadavka od MsÚ - OIVaR  vo veci žiadosti občana týkajúcej sa opravy 
chodníka na od križovatky Tr. A. Hlinku po ul. Dlhá 39 – ľavá strana. Predpokladané náklady na 
investičnú akciu „SO chodníka od križovatky Tr.A.Hlinku po ul. Dlhá 39-ľavá strana“ (pri 
parkovisku) sú v sume 100 000,- eur. OIVaR čaká na zaujatie stanoviska VMČ k uvedenej 
požiadavke. 
Uznesenie č. 77/2020:  
1. VMČ požiadavku od MsÚ - OIVaR prerokoval a investičnú akciu „SO chodníka od križovatky 
Tr.A.Hlinku po ul. Dlhá 39-ľavá strana“  neodporúča zaradiť do zásobníka investičných akcií. 
2. VMČ žiada SMS o opravu naj problematických miest na chodníku Dlhá (od detského domova po 
svetelnú križovatku Tr. A. Hlinku) 
Hlasovanie - za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
bod 2.6 mat. č. 200806  Požiadavku od MsÚ - OIVaR  vo veci žiadosti občana týkajúcej sa 
bezbariérovosti na križovatke Napervillská.  Predpokladané náklady na investičnú akciu 
„bezbariérovosť na križovatke Napervillská sú v sume 1500,- eur. OIVaR čaká na zaujatie 
stanoviska VMČ k uvedenej požiadavke. 
Uznesenie č. 78/2020: VMČ požiadavku od OIVaR prerokoval a žiada OIVaR o dokokončenie 
bezbariérovosti obrubníka na priechode pre chodcov na križovatke Napervillská v zmysle podnetu 
občana. 
Hlasovanie - za:8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
bod 2.7. mat. č. 200807  Požiadavka od MsÚ - OIVaR  vo veci žiadosti občana týkajúcej sa opravy 
chodníka. Predpokladané náklady na investičnú akciu „SO chodníka v Brezovom Parku“ sú v sume 
30 000,- eur. OIVaR čaká na zaujatie stanoviska VMČ k uvedenej požiadavke. 
Uznesenie č. 79/2020: VMČ požiadavku od OIVaR prerokoval, ale z dôvodu plánovanej celkovej 
revitalizácii v Brezovom parku výbor neodporúča riešiť čiastkové opravy v parku.   
Hlasovanie - za:8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
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bod 2.8.  mat. č. 200808  Požiadavka od MsÚ - OIVaR  vo veci žiadosti občana týkajúcej sa 
opravy chodníka. Predpokladané náklady na investičnú akciu „SO chodníka Ďumbierska 49-57“ sú 
v sume 31 500,- eur. OIVaR čaká na zaujatie stanoviska VMČ k uvedenej požiadavke. 
Uznesenie č. 80/2020: VMČ požiadavku od OIVaR prerokoval. Investičná akcia „SO chodníka 
Ďumbierska 49-57“ je už zaradená v zásobníku výboru.  
Hlasovanie - za:8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
bod 2.9  mat. č. 200809 Informácia od MsÚ – Odboru majetku  vo veci žiadosti JUDr. Natálie 
Moravčíkovej.  
Výbor mestskej časti č. 7 Chrenová, Janíkovce na zasadnutí konanom dňa 20.05.2020 prerokoval 
žiadosť JUDr. Natálie Moravčíkovej, bytom Zbehy 657, 951 42 Zbehy o prenájom časti o výmere 
cca 500 m2 z parcely registra „C“ KN č. 1339/5 v kat. úz. Chrenová za účelom zriadenia letnej 
záhrady s posedením. Uznesením číslo 49/2020: 

a) „Žiadosť prerokoval a neodporučil predmetnú parcelu prenajať 
b) Žiada 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.“  

     Dovoľujeme si Vás informovať, že útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre vydal k našej 
žiadosti o doplnenie informácií k nakladaniu s parcelou č. 1339/5 v kat. úz. Chrenová nasledovné 
vyjadrenie: 
     „Z hore uvedeného funkčného využitia plôch vyplýva, že zámer umiestnenia posedenia 
s občerstvením formou dočasných stavieb kontajnerového typu (výčap, sklad, toalety) nie je 
v súlade s ÚPN Mesta Nitry. Parcelu nie je možné využiť na zástavbu trvalých, ani dočasných 
stavieb, ani vo funkcii zeleň vzrastlá, ani vo funkcii dopravný tranzit vnútromestský. 
Na plochách parcely č. 1339/5 pre funkciu zeleň vzrastlá je v zmysle koncepcie ÚPN mesta 
Nitry nutné zachovať stromovú zeleň s funkciou sprievodnej zelene rieky Nitry. Jedná sa 
o biokoridor nadregionálneho významu. 
Uznesenie č. 81/2020: VMČ berie na vedomie odpoveď ÚHA vo veci žiadosti pani Moravčíkovej.   
Hlasovanie - za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 3 
Informácia o uskutočnenom hlasovaní per rollam k výberu Chrenovských stánkov dňa 
21.7.2020. VMČ na ostatnom zasadnutí dňa 15.7.2020 už schválil žiadosť pána Slavomíra 
Dubského (živnosť Macková), ktorý žiadal o predaj občerstvenia z gastro stánku (alko a nealko 
nápoje, jelenie klobásy, domáce placky, prasiatko) a pani Práznovskej o možnosť prenajatia plochy 
za účelom umiestnenia kolotočov. Ďalej VMČ obdržal ďalšie žiadosti týkajúce sa možnosti predaja 
občerstvenia a doplnkového sortimentu počas podujatia „Chrenovské stánky“, ktoré prerokoval 
a schvaľuje v nasledovnom poradí:  

1. Žiadosť Slavomíra Dubského (zo dňa 15.7.2020) o predaj z gastro stánku 
2. Žiadosť od spoločnosti „U našich“ o predaj: 

2.1.kávy z mobilného stánku „retro auto Škoda 1203“ 
2.2.burgerov a hot-dogov z mobilného bufeta „U bratrancov“  

3. Žiadosť od spoločnosti PO-MA (mobilný gastro stánok)  
4. Žiadosť od pána Klenka za účelom predaja miešaných nápojov  
5. Žiadosť od pani Chlebcovej za účelom predaja sortimentu pre deti – balóny 
6. Žiadosť od Jozefa Knézla o predaj občerstvenia jedlo a nápoje v stánku s vlastným sedením. 

Uznesenie: VMČ žiada MsÚ - odboru kultúry o spoluprácu so schválenými žiadateľmi stánkov za 
podmienky, že splnia všetky potrebné opatrenia RÚVZ počas podujatia Chrenovských stánkov 
2020. 
Hlasovanie : za: 13 (všetci členovia VMČ) proti: 0, zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 82/2020: VMČ žiada MsÚ – Odbor kultúry o zabezpečenie prenosného sedenia 
a čiastočného zatienenia pre návštevníkov pri stánkoch s občerstvením.  
Hlasovanie - za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 4 
Janíkovský ohnivák, Chrenovský kotlík 
Členom VMČ sa napriek veľkej snahe  nepodarilo zabezpečiť sprístupnenie toaliet v budove na 
futbalovom štadióne v Janíkovciach a potrebnom prívode vody (ktorý je potrebný počas podujatí 
v čase pandémie podľa RÚVZ) z dôvodu sporu s nájomcom baru, ktorý doposiaľ neuvoľnil 
priestory, ktoré mal v nájme. Z nasledovných dôvodov sa tradičné podujatie  s názvom „Janíkovský 
ohnivák“  v roku 2020 neuskutoční.   
 
bod 4.1.  
Uznesenie č. 83/2020: VMČ žiada MsÚ – Odbor kultúry o presunutie finančného krytia mesta 
z podujatia  Janíkovský ohnivák na podujatie Chrenovský kotlík.  
 
bod 4.2. mat. č. 200810 Žiadosť od spoločnosti Po-MA Slovensko s.r.o. vo veci pridelenia miesta 
na Janíkovskom ohniváku dňa 29. augusta.   
Uznesenie č. 84/2020: VMČ žiadosť spoločnosti po-Ma prerokoval ale z dôvodu neuskutočnenia 
podujatia Janíkovský ohnivák nie je možné žiadosti vyhovieť. 
Hlasovanie - za:8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 5 
Informácia od Službytu Nitra s.r.o. týkajúca sa vyhodnotenia cenových ponúk (CP 004/2020 
a 005/2020) na prenájom voľných priestorov  v objekte Lipa „B“. Obálky s došlými cenovými 

ponukami boli otvorené na zasadnutí Komisie MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť dňa 23.7.2020. V priestore s rozlohou 93,45 m2  boli ponuky tri. Najvyššiu ponuku p. 
Trakovická s účelom nájmu hračky. V priestore s rozlohou 23,20 m2 boli podané ponuky dve. 
Vybraná bola pani Boriová, ktorá dala vyššiu cenovú ponuku s účelom nájmu pedikúra.    
Uznesenie č. 85/2020: VMČ berie informáciu týkajúcu sa vyhodnotenia cenových ponúk na 
prenájom voľných priestorov  v objekte Lipa „B“ na vedomie.  
Hlasovanie - za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 6 
Stretnutie so seniormi v mesiaci október. 
V októbri by sa mali v jednotlivých mestských častiach konať stretnutia s občanmi pri príležitosti 
„mesiaca úcty k starším“. Momentálna situácia na Slovensku, ale aj vo svete môže snahu 
zorganizovať tieto podujatia zmariť. VMČ Chrenová, Janíkovce sa napriek tomu rozhodol touto 
témou zaoberať a predschváliť miesta a termíny konania týchto stretnutí.  
Stretnutia na Chrenovej: 
ZŠ Fatranská (termín sa upresní) 
Olympia (termín sa upresní) 
KD Janíkovce dňa 24.10.2020  
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Uznesenie č. 86/2020:VMČ prerokoval bod programu „Stretnutie so seniormi v mesiaci október“ 
a uzniesol sa na nasledovných miestach konania stretnutí:  
ZŠ Fatranská (termín sa upresní) 
Olympia (termín sa upresní) 
KD Janíkovce dňa 24.10.2020 
Hlasovanie - za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 7 Odpovede na pripomienky VMČ č.7 
Predseda VMČ dal členom k dispozícii odpovede na žiadosti a pripomienky VMČ, ktoré boli 
zaslané Mestu Nitra alebo iným inštitúciám. 
 
K bodu č. 8 Rôzne 
bod 8.1 Na VMČ bol zaslaný návrh jesenného upratovania. Po prerokovaní materiálu sa VMČ 
uzniesol na nasledovných zmenách:  
Janíkovce dňa 25. 9. 2020 zmena Z hlavnej pri kostole na miesto ul. Letecká (križovatka Dlhá)  
Chrenová dňa 11.6.2020 zmena zo Ždiarskej 12 na Ždiarsku 11  
Uznesenie č. 87/2020:VMČ sa uzniesol na nasledovných zmenách v materiály „návrh jesenného 
upratovania“: 
Janíkovce dňa 25. 9. 2020 zmena Z hlavnej pri kostole na miesto ul. Letecká (križovatka Dlhá)  
Chrenová dňa 11.6.2020 zmena zo Ždiarskej 12 na Ždiarsku 11  
Hlasovanie - za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
Požiadavky VMČ: 
VMČ žiada SMS o opravu prepadnutej časti chodníka Nábrežie mládeže pri parkovisku (kont. 
osoba: Róbert Mikulášik, tel.: 0907 747 364) 
 
VMČ žiada MsÚ - odbor dopravy o navrhnutie nového priechodu pre chodcov na Dlhej ul. za 
podjazdom pod R1 v blízkosti priem. Areálu s firmami (kont. osoba: Pavol Halák, tel.: 0907 730 
515) 
 
VMČ žiada MsÚ - odbor dopravy o navrhnutie riešenia priechodu pre chodcov pri MHD zastávke 
Malé Janíkovce (kont. osoba: Pavol Halák, tel.: 0907 730 515) 
 
VMČ žiada MsÚ - odbor dopravy (príloha zápisnice č. 1)  
 
VMČ žiada Útvar prednostu mestského úradu v Nitre o výmenu vybraných vývesných vytrín 
v zmysle uznesenia VMČ zo dňa 25.9.2019 bod č. 6 (výmena 9 ks vytrín) z finančných 
prostriedkov VMČ učených na mobiliár z investičného úveru z roku 2019 (kont. osoba Ivana 
Habermanová, tel.: 0908 680 173) 
 
VMČ sa uzniesol, že do nasledujúcich zápisníc VMČ č. 7 - POŽIADAVIEK môžu členovia 
nahlasovať iba drobné pripomienky a nie pripomienky rozsahu „INVESTIČNE AKCIE“.   
 
 
V Nitre dňa 14.08.2020 
 
 
 
 
Ing. Ľubica Gráfová                                                        JUDr. Filip Barbarič MPH. 
      sekretár výboru                                                                                  predseda výboru 



Návrh riešenia úpravy cyklo dopravy na ulici Ľ. Okánika 

 

Žiadam v mene obyvateľov Chrenová 1, aby na jednosmernej ulici Ľ. Okánika bola možnosť jazdiť 

cyklistom aj v protismere. Keďže ulica Ľ. Okánika spadá do obytnej zóny, kde max. povolená rýchlosť 

vozidiel je stanovená na 20km/hod., navyše na ceste bol v minulosti vybudovaný chodník pre chodcov, nie 

je dôvod brániť cyklistom využívať túto cestu obojsmerne.  

Návrh uznesenia: 

VMČ odporúča, aby na jednosmernej ulici Ľ. Okánika, ktorá je súčasťou obytnej zóny, bola možnosť jazdy 

cyklistom aj v protismere. Toto nové pravidlo by malo byť vyznačené doplnkovým zvislým dopravným 

značením „Povolený smer jazdy cyklistov v protismere E 16b“, k už existujúcemu zvislému dopravnému 

značeniu „Zákaz vjazdu B2“ a to na začiatku ulice pri Ľ. Okánika 8 a ďalej na križovatke Ľ. Okánika 4 

a Nábrežie mládeže 59, kde sa nachádzajú tieto zákazové dopravné značky. 

                                                                                                                              Róbert Mikulášik 

                                                                                                     0907 747 364, mikulasik.chrenova@gmail.com 

                                                                                                       zástupca vlastníkov Nábrežie mládeže 49-83 

                                                                                                            člen výboru VMČ Chrenová, Janíkovce 
 

            

                                       Ľ. Okánika 8                                                    križovatka Ľ. Okánika 4 a Nábrežie mládeže 59 


