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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 7 Chrenová, Janíkovce 
 zo dňa 27.10.2021 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.30 hod. 

 
Prítomní: Róbert Mikulášik, Ing. Peter Košťál, PhD., doc. Anton Kretter, PhD., Ing. Štefan Štefek, 
Mgr. Pavol Halák, Ing. Ondrej Fronc, Mgr. Ivana Habermanová, Mgr. Miloslav Špoták, Dušan 
Damašek, PhD, Jozef Stümpel 
Neprítomný: Ing. Peter Oremus 
Ospravedlnení: JUDr. Filip Barbarič MPH, Ing. Martin Horváth, PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, 
PhD., 
Prizvaní: Gabriela Hrdá 
 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Došlá pošta 

2.1. – mat. č. 211001 – Žiadosť od pána Gabriela Točku k zriadeniu prechodu pre chodcov pri 

autobusovej zastávke na ulici Nábrežie mládeže 

2.2. – mat. č. 211002 -  Žiadosť od pani Hrdej na zaradenie rekonštrukcie chodníka na Dlhej 62 

do investičných akcií na rok 2022 za osobnej účasti pani Hrdej 

2.3.  – mat. č. 211003 – Žiadosť spoločnosti ENTO, spol. s r.o. zastupujúcu spoločnosť LIVING 

PARK, a.s. ako investora stavby „Promenada Living“ o výpožičku pozemkov vo vlastníctve 

mesta Nitra za účelom realizácie úpravy podchodu pod Zoborským mostom – rozšírením 

podchodu a úpravu sklony rampy 

3. Odpovede na pripomienky VMČ č.7 

4. Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek VMČ č.7 

5. Rôzne (decembrové zasadnutie VMČ7-posedenie) 

 

 
K bodu č. 1 - Otvorenie 
Rokovanie otvoril podpredseda VMČ č.7 p. Košťál. Privítal členov, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí 
výboru prezenčne a členov, ktorý boli prítomný online prostredníctvom aplikácie ZOOM 
a ospravedlnil zo zasadnutia neprítomných členov, vrátane predsedu. Na začiatku zasadnutia bolo 
prítomných 8 členov VMČ7, z toho piati prezenčne a traja online. 
Členovia VMČ č.7 hlasovali za program zasadnutia, ktorý bol predložený na zasadnutie, s tým, že 
ako prvý bod programu sa prerokuje materiál č. 211002 aj kvôli osobnej účasti žiadateľky pani 
Hrdej a ďalej sa bude pokračovať materiálom č. 211001. 
 
Hlasovanie - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
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K zasadnutiu sa pridal osobne pán Štefek. 
 
 
K bodu č. 2 - Došlá pošta: 
 
bod 2.2 - mat. č. 211002 - Žiadosť od pani Hrdej na zaradenie rekonštrukcie chodníka na Dlhej 62 
do investičných akcií na rok 2022. Pani Hrdá osobne poukázala na nevyhovujúci stav chodníka 
a zaujímala sa o možnosti riešenia.  
 
Uznesenie č. 84/2021: VMČ žiadosť pani Hrdej prerokoval a odporúča vykonať so Strediskom 
mestských služieb tvaromiestnu obhliadku danej lokality a naceniť investičnú akciu OIVaR. 
 
Hlasovanie - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
bod 2.1 mat. č. 211001- Žiadosť od pána Gabriela Točku k zriadeniu prechodu pre chodcov pri 
autobusovej zastávke na ulici Nábrežie mládeže. Podľa žiadateľa sa jedná o neviditeľné značenie 
prechodu pre chodcov, starý asfaltový náter prechodu je vyblednutý, pričom obrubník chodníka už 
bol debarierizovaný. Žiadateľ považuje stav za nebezpečný a vysoko rizikový. 
 
Uznesenie č. 85/2021: VMČ žiadosť prerokovalo a žiada Odbor dopravy o preloženie autobusovej 
zastávky pre potrebu zriadenia prechodu pre chodcov smerom k Zoborskému mostu 
a odkomunikovať s Krajským dopravným inšpektorátom, či je navrhované riešenie v súlade 
s normou. 
 
Hlasovanie - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K zasadnutiu sa pripojil online pán Fronc. 
 
 
bod 2.3 - mat. č. 211003 – Žiadosť spoločnosti ENTO, spol. s r.o. zastupujúcu spoločnosť LIVING 
PARK, a.s. ako investora stavby „Promenada Living“ o výpožičku pozemkov vo vlastníctve mesta 
Nitra za účelom realizácie úpravy podchodu pod Zoborským mostom – rozšírením podchodu 
a úpravu sklony rampy z dôvody bezpečnosti chodcov a cyklistov. 
 
Uznesenie č. 86/2021: VMČ žiadosť prerokovalo a súhlasí s takto predloženou žiadosťou 
a odporúča výpožičku predmetných pozemkov a zároveň žiada Odbor dopravy doplniť projektovú 
dokumentáciu na najbližšie zasadnutie VMČ 7. 
 
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0 Zdržal sa: 2 (Habermanová, Mikulášik) 
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K bodu č.4 – Odpovede na pripomienky 
Bez pripomienok 
 
 
K bodu č.5 – Kontrola plnenia uznesení 
Bez pripomienok 
 
 
K bodu č.6 – Rôzne 
Medzi členmi VMČ prebehla diskusia o mieste konania decembrovej schôdze VMČ7 s tým, že na 
novembrovom zasadnutí VMČ7 sa miesto konania upresní podľa aktuálnej epidemickej situácie. 
 
 
 
 Požiadavky VMČ: 
 
 
VMČ žiada Stredisko mestských služieb: 
 
P91/2021 – o opravu dlažby pred bytovým domom Dlhá 60-62 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, 
PhD. tel.: 0918 749 680) 
 
P92/2021 - o opätovné zasypanie diery vedľa parkoviska Kozmonautov 7, vedľa kanála (kontaktná 
osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680) 
 
P93/2021 - o vyhotovenie 1 parkovacieho miesta pred bytovým domom  Lúčna 1 (kontaktná osoba 
Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680) 
 
P94/2021 – o opravu spadnutej značky za zástavkou Bohúňova smer Janíkovce (kontaktná osoba 
Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680) 
 
P95/2021 -  o odstránenie 2 ks vrakov (červené BMV a béžový Ford) za bytovým domom Výstavná 

3-19 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 

 
VMČ žiada Odbor životného prostredia: 
 
P96/2021 - o vypílenie 2 stromov vedľa bytového domu Clementisova 12 z dôvodu vyschnutia a 
krivého stavu (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680) 
 
P97/2021 - o vypílenie 2 stromov vedľa bytového domu Clementisova 37 z dôvodu vyschnutia, 
breza a smrek (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680) 
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VMČ žiada ELCOMP s.r.o. 
 
P98/2021 - o doplnenie dvoch lámp verejného osvetlenia: jednu pred vchod Nábrežie mládeže číslo 
27 a druhú na parkovisko pred Materskou školou Ľ. Okánika z dôvodu veľmi zlej viditeľnosti vo 
večerných hodinách (kontaktná osoba Róbert Mikulášik 0907 747 364) 
 
 
 
 
 
 
 
V Nitre dňa 5.11.2021 
 
    
 

 

 

 

Ing. Branislav Drgoňa v.r.                                                          Ing. Peter Košťál, PhD. v.r. 
  zapisovateľ výboru                                                                                podpredseda výboru 
 

 

 

 

 

 

 


