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Výbor mestskej časti č.7 Chrenová, Janíkovce 

Predseda výboru:  JUDr. Filip Barbarič MPH. 

Sekretár výboru: 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 17.09.2020 
s týmto programom: 

1. Otvorenie 
2. Došlá pošta 
3. Stretnutie so seniormi 
4. Zásobovanie kina Lipa 
5. Dočerpanie financií na investičné akcie 2020 
6. Vystúpenie pána Uharčeka 
7. Mobiliár 
8. Odpovede na pripomienky VMČ č.7 
9. Rôzne- pripomienky 

 
Na zasadnutí sa zúčastnilo 9 členov (priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi). 
Prítomní: JUDr. Filip Barbarič MPH., PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., Ing. Štefan Štefek, 
Mgr. Miloslav Špoták, Mgr. Ivana Habermanová, Róbert Mikulášik, Mgr. Pavol Halák, doc. Anton 
Kretter a Ing. Martin Horváth 
Neprítomní ospravedlnení: Ing. Peter Košťál, PhD., Jozef Stümpel, Ing. Peter Oremus, PhD., Ing. 
Ondrej Fronc, Dušan Damašek 
K bodu č. 1 - Otvorenie 
Rokovanie otvoril predseda VMČ pán Barbarič. Privítal členov VMČ, ktorí sa zúčastnili na 
zasadnutí výboru. Členovia VMČ hlasovali za program zasadnutia VMČ, ktorý bol predložený na 
zasadnutie.  
 
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0   
 
K bodu č. 2 - Došlá pošta 
 
bod 2.1 mat. č. 200901 Žiadosť od Milana Fiľu k odkúpeniu časti pozemku, kat.č. 376 na rohu ulíc 
Za humnami a Clementisova 
 
Uznesenie č. 88/2020: VMČ žiadosť prerokovalo a neodporúča odpredať pozemok z dôvodu 
zachovania mestskej zelene, ktorá prirodzene oddeľuje mestský pozemok od bytovej výstavby. 
Hlasovanie – Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 1 - Horváth 
 
 
bod 2.2 mat. č. 200702 Žiadosť od MsÚ Nitra, oddelenie služieb – referát obyvateľstva a domov 
o stanovisko k návrhu na pomenovanie novovzniknutej ulice „Pri Brezovom háji“ vo vnútrobloku 
medzi ulicami Chrenovská a Lomnická. 
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Uznesenie č. 89/2020: VMČ žiadosť prerokovalo a súhlasí s názvom ulice „Pri Brezovom háji“ 
v zmysle žiadosti. 
 
 
Hlasovanie – Za: 7  Proti: 0, Zdržal sa: 1 - Laurinec Šmehilová 
 
bod 2.3 mat. č. 200903 Žiadosť spoločnosti BAMBIA o súhlas s podnájmom a zmenou predmetu 
činnosti predajného stánku pri Lipe (vlastník stánku - Ing. Füle). 
 
Uznesenie č. 90/2020: VMČ žiadosť prerokovalo a súhlasí s podnájmom a zmenou predmetu 
činnosti s podmienkou, že nájomca predloží Službytu zmluvu o prenájme s cenou nie vyššou ako je 
uvedená v nájomnej zmluve nájomcu. 
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
bod 2.4 mat. č. 200904 Žiadosť k požiadavke občana Juraja o opravu parkovacej plochy na ulici 
Dlhá 28-42 (cez odkazprestarostu.sk) 
 
Uznesenie č. 91/2020: VMČ žiadosť prerokovalo a odporúča zaradiť požiadavku z odkazu pre 
starostu (Juraj) na opravu parkovacej plochy do zásobníka investičných akcií. 
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 3 - mat.č. 200905 – Stretnutie so seniormi (zmena uznesenia 86/2020) 
 
Uznesenie č. 92/2020: VMČ na základe odporúčania Rady seniorov a nariadenia RÚVZ mesta 
Nitry rozhodlo, že októbrové stretnutie seniorov sa presúva z dôvodu 2.vlny pandémie COVID19 
na predvianočné obdobie. 
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
K zasadnutiu sa pridal pán poslanec Štefek. 
 
K bodu č. 4 – Zásobovanie kina Lipa 
 
Uznesenie č. 93/2020: VMČ žiada ÚHA plnenie uznesenia č.21/2020 z januára 2020 do budúceho 
zasadnutia VMČ (21.10.2020) s prezentáciou materiálu na zasadnutí. 
Hlasovanie - Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu č. 5 – Dočerpanie financií na investičné akcie 2020 
 
Uznesenie č. 94/2020: VMČ schválilo dočerpanie financií na investičné akcie 2020 nasledovne:  
- v balíku akcií (súťaženého ako balík): 

o  vybudovanie stojiska pre smetné nádoby na ulici Lomnická 30 
o  rekonštrukcia stojiska smetných nádob a dobudovanie chodníka Nábrežie mládeže 15 
o  dobudovanie chodníka k malej Jednote na ulici Ľ.Okánika 
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o  rekonštrukcia chodníka Lúčna 1 k OC Centro Nitra 
o  rekonštrukcia chodníka od Kozmonautov 10 po promenádu Topoľová 
o  rekonštrukcia časti chodníka na ulici Štiavnická 17 
o  rekonštrukcia chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86 
o  rekonštrukcia chodníka na ulici Kremnická 9 

- a ďalej vypracovanie projektových dokumentácií na: 
o  rekonštrukciu komunikácie Willermova 
o  vybudovanie miestnej komunikácie Kúria, vrátane verejného osvetlenia 
o  vybudovanie miestnej komunikácie Pri Dolci, vrátane verejného osvetlenia 
o  vybudovanie miestnej komunikácie J.C.Hronského 

Uznesenie č. 95/2020: VMČ žiada prednostu MÚ o zabezpečenie opätovného verejného 
obstarávania investičných akcií: 

o  rekonštrukcie zadnej asfaltovej plochy na ZŠ Fatranská 
o  rekonštrukcia chodníka pred OC Lipa (len časť od kina Lipa po podchod OC Lipa) 

a zároveň informovať predsedu VMČ o vysúťažených cenách investičných akcií ešte pred 
uzavretím zmlúv. 
Uznesenie č. 96/2020: VMČ žiada prednostu MÚ aktualizovať rozpočet k vybudovaniu miestnej 
komunikácii Sadová ul. – I. etapa vrátane dažďovej kanalizácie. 
Hlasovanie - Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0  
 
Zo zasadnutia odišla poslankyňa Laurinec-Šmehilová. 
 
K bodu č. 6 – Vystúpenie pána Uharčeka 
VMČ si vypočul pripomienky pána Uharčeka a pána Bednára. 
Uznesenie č. 97/2020: VMČ poveril Mgr. Ivanu Habermanovú tvaromiestnou obhliadkou 
Clementisovej ulice za účasti pána Uharčeka s cieľom zadokumentovania najpálčivejších 
problémov danej lokality. Na mieste bude dohodnutý postup ostrihania zelene a vyčistenie 
komunikácií. Mgr. Habermanová bude informovať VMČ na ďalšom zasadnutí. 
Hlasovanie - Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 7 – Mobiliár (odstránenie lavičiek pri Lidli a osadenie nových; p.Hamza) 
Bod č.7 sa neprerokovával a bude presunutý do budúceho zasadnutia VMČ 
 
 
K bodu č. 8 - Odpovede na pripomienky VMČ č.7 
Členovia VMČ sa oboznámili s odpoveďami na požiadavky zadané na predchádzajúcich 
zasadnutiach VMČ. 
 
 
K bodu č. 9 – Rôzne 
Snaha pani Laurinec Šmehilovej riešiť zafinancovanie územného plánu zóny vybranej časti 
Janíkoviec. 
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Požiadavky VMČ: 
 
VMČ žiada OŽP: 
P57/2020 – vyzvať Povodie Váhu na zabezpečenie riadnej priepustnosti a vyčistenie Janíkovského 
kanála v časti popri Dlhej ulice, ktorý nebol čistený niekoľko rokov a počas dažďov spôsobuje 
problémy pre obyvateľov tejto časti mesta. (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter PhD., tel.: 
0948 705 317) 
P58/2020 – zabezpečiť pri výkone tohtoročnej poslednej kosby dôslednú kontrolu pri prebraní 
práce a úseku pri chodníku z Chrenovej do Janíkoviec, tak aby do priestoru chodníka nerástla 
burina, ktorá zmenšuje priestor, ktorý je na niektorých miestach úzky a pohybujú sa na ňom okrem 
chodcov aj cyklisti. (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter PhD., tel.: 0948 705 317) 
P59/2020 - o osadenie zábranových kameňov do trávnika pri dome Lomnická 30 z dôvodu 
neustáleho parkovania a otáčania sa vozidiel na trávniku. Priložený nákres umiestnenia. (kontaktná 
osoba Róbert Mikulášik,. tel.: 0907 747 364 - nákres je súčasťou zápisnice) 
 
VMČ žiada Stredisko mestských služieb: 
P60/2020 – umiestniť nový smetný kôš na spojovací chodník medzi LIDL a budovu kina Lipa pri 
smetné nádoby NKS pre prevádzky Lipy, ktoré sú zamknuté. (kontaktná osoba Mgr. Ivana 
Habermanová, tel.: 0908 680 173) 
P61/2020 -  opíliť kríky za Obytným domom Tr. A. Hlinku 10-12 k podchodu (kontaktná osoba 
Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749680 - fotky tvoria prílohu zápisnice)  
P62/2020 – opíliť kríky vedľa obytného domu Tr. A. Hlinku a ul. Lesná vedľa N-Centra (kontaktná 
osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749680 - fotky tvoria prílohu zápisnice) 
P63/2020 - opílenie okolia stromu na parkovisku Výstavnej z dôvodu výskytu hlodavcov  
(kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749680 - fotky tvoria prílohu zápisnice) 
P64/2020 -  opíliť kríky na rohu domu Výstavná 21 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 
0918 749680 - fotky tvoria prílohu zápisnice) 
P65/2020 - o opravu chodníka za obytným domom Výstavná 31 ako sa ide cez žľab kontaktná 
osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749680 - fotky tvoria prílohu zápisnice) 
P66/2020 - o opílenie kríkov, stromov a vyčistenia komunikácie na ul. Turčianska vedľa 
Agrokomplexu (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749680 - fotky tvoria prílohu 
zápisnice) 
P67/2020 -  o opílenie kríkov pred obytným domom Za Humnami 57-59 (kontaktná osoba Ing. 
Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749680 - fotky tvoria prílohu zápisnice) 
P68/2020 – o odstránenie lavičky na podnet obyvateľov Ľudovíta Okánika 14.  V lokalite Ľudovíta 
Okánika 14 sa nachádzajú lavičky, ktoré často v nočných hodinách okupujú hluční obyvatelia.. 
Konkrétnu lavičku - fotografiu, uvádzam v prílohe. (kontakt: PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, 
PhD., 0905/161 326) 
 
VMČ žiada NKS: 
P69/2020 -  o osadenie informačnej tabule o zákaze venčenia psov v mieste vedľa detského ihriska 
na Tribečskej ulici. (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749680 - fotky tvoria 
prílohu zápisnice) 
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VMČ žiada Odbor dopravy: 
P70/2020 -  o vyriešenie vodorovného dopravného značenia so zvislým na Dlhej 60 (kontaktná 
osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749680  - fotky tvoria prílohu zápisnice) 
 
 
VMČ žiada ARRIVU: 
P71/2020 - o doplnenie spoju č. 19 smer železničná stanica - Janíkovce a to v čase medzi 18:00 - 
19:00 hod tak, ako to bolo v minulosti. V súčasnosti jazdí tento spoj v tomto smere v 
polhodinových intervaloch posledne pred 18 hod a ďalší až o 45 min neskôr. Preto žiadame doplniť 
spoj v čase medzi 17:47 hod a 18:32 hod. Táto požiadavka je na podnet obyvateľov a vzhľadom na 
nárast počtu obyvateľov Janíkoviec. (kontakt: PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., 0905/161 
326) 
 
 
V Nitre dňa 25.09.2020 
 
 
   Ing. Branislav Drgoňa v.r.                                                   JUDr. Filip Barbarič MPH., v.r. 
      sekretár výboru                                                                                   predseda výboru 
 

 

 

 

 

PRÍLOHY: 

 

61/2020 - Trieda Andreja Hlinku 10-12 
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62/2020 – Trieda Andreja Hlinku a Lesná 
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P63/2020 – parkovisko Výstavná 
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P64/2020  - Výstavná 21 

 
 
P65/2020: za obytným domom Výstavná 31: 
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P66/2020: Turčianska ul. – Agrokomplex: 
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P69/2020: Tríbečská – detské ihrisko 

 

 

P70/2020: Dlhá 60 
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P68/2020: Ľudovíta Okánika 14 
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