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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 7 Chrenová, Janíkovce 
 zo dňa 15.12.2021 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.00 hod. 

 
Prítomní: Róbert Mikulášik, Ing. Peter Košťál, PhD., doc. Anton Kretter, PhD., Mgr. Pavol Halák, 
Ing. Ondrej Fronc, Mgr. Ivana Habermanová, Mgr. Miloslav Špoták, Dušan Damašek, PhD 
Ospravedlnení: Anna Laurinec Šmehilová, PhD., Ing. Štefan Štefek, Ing. Martin Horváth 
 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Došlá pošta 

2.1. – mat. č.211201 - Žiadosť z Odboru majetku k vyjadreniu sa k odpredaju spoluvlastníckeho 

podielu spoločnosti Slovak Estate s.r.o. vo veľkosti 1/8 – ina na pozemku „C“ KN parc.č. 

305/60 o výmere 223m2 v k.ú. Chrenová za jednorazovú  odplatu 2.000 € 

2.2. – mat. č.211202 - Žiadosť z Odboru majetku k vyjadreniu sa k návrhu nakladania 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Hotel TENIS na parc.č. 810/15 v k.ú. 

Chrenová) 

2.3.  – mat. č.211203 – Žiadosť od pána Felsena odstúpená z kancelárie primátora k oprave 

komunikácie na Sadovej a Tormošskej ulici 

3. Odpovede na pripomienky VMČ č.7 

4. Rôzne a diskusia 

 

 
K bodu č. 1 - Otvorenie 
Rokovanie otvoril predseda VMČ č.7 p. Barbarič. Privítal členov, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí 
výboru prezenčne a členov, ktorý boli prítomný online prostredníctvom aplikácie ZOOM 
a ospravedlnil zo zasadnutia neprítomných členov.  
Na začiatku zasadnutia bolo prítomných 8 členov VMČ7, z toho siedmi prezenčne a jeden online. 
Pán predseda Barbarič pogratuloval v úvode pánovi Kretterovi k vymenovaniu za poslanca VMČ7. 
Členovia VMČ č.7 hlasovali za program zasadnutia, ktorý bol predložený. 
 
Hlasovanie - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 2 - Došlá pošta: 
 
bod 2.2 - mat. č. 211201 - Žiadosť z Odboru majetku k vyjadreniu sa k odpredaju 
spoluvlastníckeho podielu spoločnosti Slovak Estate s.r.o. vo veľkosti 1/8 – ina na pozemku „C“ 
KN parc.č. 305/60 – ostatná plocha o výmere 223m2 v k.ú. Chrenová zapísanom na LV č. 3225 za 
jednorazovú  odplatu 2.000 €. 
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Uznesenie č. 96/2021: VMČ žiadosť prerokovalo a neodporúča kúpu spoluvlastníckeho podielu 
spoločnosti Slovak Estate s.r.o. za jednorazovú  odplatu 2.000 €. 
 
Hlasovanie - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Pán Halák sa prihlásil online a pridal sa k zastupiteľstvu. 
 
 
bod 2.1 mat. č. 211202 - Žiadosť z Odboru majetku k vyjadreniu sa k návrhu nakladania s 
nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Hotel TENIS na parc.č. 810/15 v k.ú. Chrenová) 
v dvoch alternatívach:  

 schváliť zámer odpredaja predmetných nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže 
alebo 

 neschváliť zámer odpredaja predmetných nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže 
 
Uznesenie č. 97/2021: VMČ žiadosť prerokovalo a súhlasí s alternatívou a) schváliť zámer 
odpredaja predmetných nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže za podmienky, aby 
v komisii pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže boli aj zástupcovia z členov VMČ 7. 
 
Hlasovanie - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
bod 2.3 - mat. č. 211203 – Žiadosť od pána Felsena odstúpená z kancelárie primátora k oprave 
komunikácie na Sadovej a Tormošskej ulici 
 
Uznesenie č. 98/2021: VMČ žiadosť prerokovalo a berie žiadosť na vedomie. 
 
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0 Zdržal sa: 1 (Halák) 
 
 
K bodu č.3 – Odpovede na pripomienky 
Bez pripomienok 
 
 
K bodu č.4 – Rôzne a diskusia 
 
K zastupiteľstvu sa osobne pridal sa pán Oremus. 
 
Bod do diskusie od pani Habermanovej: problém s parkovaním pri MŠ Nábrežie mládeže. 
 
Uznesenie č. 99/2021: VMČ žiada Stredisko mestských služieb o osadenie nadrozmerných 
kameňov pri MŠ Nábrežie mládeže v úseku jednosmernej komunikácie od ulice Nábrežie mládeže 
po budovu bývalého krajského stavebného úradu. (kontaktná osoba: Mgr. Ivana Habermanová, tel.: 
0908 680 173).  
 
Hlasovanie - za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Bod do diskusie – podnet od občana k oprave chodníka. 
 
Uznesenie č. 100/2021: VMČ žiada Stredisko mestských služieb na podnet od občana kontrolu 
dodržania technologického postupu pri oprave chodníka na ulici Pri strelnici.  
Hlasovanie - za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 

 
 
 
 Požiadavky VMČ: 
 
 
VMČ žiada Stredisko mestských služieb: 
 
P99/2021: o odnos kríkov vedľa obytného domu Dlhá 76 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. 
tel.: 0918 749 680). 
 
P100/2021: o odstránenie zlomeného konára oproti byt. domu Triede Andreja Hlinku 22 cez cestu 
(kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
 
 
VMČ žiada Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť: 
 
P101/2021: o úpravu zelene po odstránení poruchy za obytným domom Fatranská 2 (kontaktná 
osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
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          P100/2021 foto                                        P101/2021 foto 

 
 
 
 
VMČ žiada Mestskú políciu: 
 
P102/2021: o zvýšení monitoring na adrese Lúčna 1, 2, 3,  Lesnej ul. a pešej zóny za Lidlom ul. 
Kremnická. (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
 
 
 
 
V Nitre dňa 22.12.2021 
 
    
 

Ing. Branislav Drgoňa v.r.                                                          JUDr. Filip Barbarič, MPH v.r. 
  zapisovateľ výboru                                                                                predseda výboru 
 

 

 

 

 

 

 


