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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 17.2.2021 
s týmto programom: 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Došlá pošta 

2.1 - mat. č. 210201/a - Žiadosť od Štefana Prázdnovského o povolenie na prevádzku 

kolotočov počas Chrenovských stánkov a Dožiniek v roku 2021 

2.1 - mat. č. 210201/b - Žiadosť od Štefana Prázdnovského o povolenie užívania 

verejného priestranstva pre kolotoče v MČ Janíkovce počas hodov 2021 

2.2 – mat. č. 210202 - Žiadosť od vlastníkov nehnuteľností z Janíkoviec o úpravu 

povrchu komunikácie a vybudovanie verejného osvetlenia na ulici Kúria 

2.3 – mat. č. 210203 – Žiadosť od spoločnosti NEVA Group development s.r.o. 

k vysvetleniu napojenia ich developerského projektu na komunikáciu Dlhá ulica 

(k uzneseniu č.119/2020; vrátane príloh; za spoločnosť sa pripojí Ing. arch. Peter 

Kopiák) 

3. Súvislá oprava spevnených plôch chodníka pred OC Lipa (so zástupcom spoločnosti 

DATA-ZDROJ a.s. – pán Dušan Ševčík) 

4. Dodatočne: Žiadosť od OZ Nová Chrenová o vyjadrenie pri projektovaní časti ciest 

a nadobudnutie parciel územia Nová Chrenová 

5. Dodatočne: Investičné akcie v MČ Chrenová 2021-2022 – informovanie a plánovanie 

(cesty, chodníky, parkovacie miesta, akcie celomestského významu v úvere, školské 

objekty ...)  

6. Odpovede na pripomienky VMČ č.7 

7. Rôzne – pripomienky (jarné upratovanie 2021) 

 
 
Online zasadnutia sa zúčastnilo 12  členov VMČ, na začiatku zasadnutia o 16.30 hod. hlasovalo 9 
členov výboru, postupne do 17.00 hod. narástol počet hlasujúcich na 12. 
 
Prítomní online: Mgr. Miloslav Špoták, Mgr. Ivana Habermanová, Róbert Mikulášik, Mgr. Pavol 
Halák, Ing. Peter Košťál, PhD., Ing. Peter Oremus, PhD., Ing. Ondrej Fronc, doc. Anton Kretter,., 
PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., Dušan Damašek, Ing. Martin Horváth, Jozef Stümpel 
Neprítomní ospravedlnení: Ing. Štefan Štefek, JUDr. Filip Barbarič MPH 
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K bodu č. 1 - Otvorenie 
Rokovanie otvoril podpredseda VMČ pán Košťál, ospravedlnil predsedu VMČ pána Barbariča. 
Zasadnutie začalo hlasovaním za zmenu poradia bodov, ako prvý bod zasadnutia bol navrhnutý 
bod.č.3. – Súvislá oprava spevnených plôch chodníka pred OC Lipa, aj kvôli on-line prítomnosti 
pána Dušana Ševčíka, zástupcu spoločnosti DATA-ZDROJ a.s. 
 
Hlasovanie - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Nasledovalo hlasovanie ohľadom zaradenia do programu dodatočného bodu č.4 – Žiadosť od OZ 
Nová Chrenová o vyjadrenie pri projektovaní časti ciest a nadobudnutie parciel územia Nová 
Chrenová a jeho následného prerokovania. 
 
Hlasovanie - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1 (Fronc) 
 
Nasledovalo hlasovanie ohľadom zaradenia do programu dodatočného bodu č.5 – Investičné akcie 
v MČ Chrenová 2021-2022 a jeho prípadného prerokovania. 
 
Hlasovanie - za: 2 (Fronc, Špoták), proti: 1 (Kretter), zdržal sa: 7 
 
Nasledovalo hlasovanie za samotný program s pozmeneným poradím bodov. 
 
Hlasovanie - za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 3 – Súvislá oprava spevnených plôch chodníka pred OC Lipa (so zástupcom spoločnosti 
DATA-ZDROJ a.s. – pán Dušan Ševčík) 
 
Uznesenie č. 8/2021 VMČ po vypočutí názoru a pripomienok pána Ševčíka odporúča zorganizovať 
stretnutie členov VMČ a zástupcov spoločnosti DATA-ZDROJ a.s. za účelom tvaro-miestnej 
obhliadky pre spoluprácu a financovanie danej lokality, ak to počasie a situácia s COVID-19 dovolí. 
 
Hlasovanie – Za: 11 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 2 - Došlá pošta 
 
bod 2.1 mat. č. 210201/a - Žiadosť od Štefana Prázdnovského o povolenie na prevádzku kolotočov 
počas Chrenovských stánkov a Dožiniek v roku 2021. 
 
Uznesenie č. 9/2021: VMČ žiadosť prerokovalo a odporúča schváliť predloženú žiadosť pána 
Prázdnovského. 
 
Hlasovanie - za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
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bod 2.1 - mat. č. 210201/b - Žiadosť od Štefana Prázdnovského o povolenie užívania verejného 
priestranstva pre kolotoče v MČ Janíkovce počas hodov 2021. 
 
Uznesenie č. 10/2021: VMČ žiadosť prerokovalo a vyjadruje súhlas s predloženou žiadosťou pána 
Prázdnovského. 
 
Hlasovanie - za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
bod 2.2 mat. č. 210202 Žiadosť od vlastníkov nehnuteľností z Janíkoviec o úpravu povrchu 
komunikácie a vybudovanie verejného osvetlenia na ulici Kúria 
 
Uznesenie č. 11/2021: VMČ žiadosť prerokovalo a žiada OIVaR o zaslanie informácie 
o projektovej dokumentácii na ul. Kúria, ktorú VMČ schválil na svojom zasadnutí dňa 17.9.2020 
uznesením č. 94/2020. 
 
Hlasovanie – Za: 12, Proti: 0, Zdržal sa: 0  
 
bod 2.3 mat. č. 210203 Žiadosť od spoločnosti NEVA Group development s.r.o. k vysvetleniu 
napojenia ich developerského projektu na komunikáciu Dlhá ulica (k uzneseniu č.119/2020; vrátane 
príloh; za spoločnosť sa pripojil Ing. arch. Peter Kopiák) 
 
Uznesenie č. 12/2021a): VMČ žiadosť prerokovalo a počká na doplnenie informácií v zmysle 
diskusie (Ing. arch. Peter Kopiák zabezpečí odsúhlasenie práva prechodu k miestnej komunikácii 
s odborom majetku a odborom dopravy). 
Uznesenie č. 12/2021b): VMČ zaujme svoje stanovisko po doriešení práva prechodu k miestnej 
komunikácii, ktoré sú predmetom danej žiadosti. 
 
Hlasovanie – Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0, (p. Oremus nebol prítomný pri hlasovaní) 
 
K bodu č. 4 – Dodatočne 1 - Žiadosť od OZ Nová Chrenová o vyjadrenie pri projektovaní časti 
ciest a nadobudnutie parciel územia Nová Chrenová 
 
Uznesenie č. 13/2021 – VMČ žiadosť prerokovalo a odporúča Odboru majetku pripraviť zmluvu, 
že v dohode o spolupráci budú zakomponované dočasné práva prechodu pre verejný záujem.  
VMČ žiada Odbor dopravy o súčinnosť pri doriešení dopravnej kapacity pri napojení plánovanej 
komunikácie na miestnu komunikáciu. 
 
Hlasovanie - za: 12 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 5 – Dodatočne 2 - Investičné akcie v MČ Chrenová 2021-2022 
Odhlasovalo sa nezaradenie do programu. 
 
K bodu č.6 – Odpovede na pripomienky 
Bez pripomienok 
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K bodu č.7 – Rôzne – pripomienky (jarné upratovanie 2021 + mobiliár) 
 
Uznesenie č. 13/2021 – VMČ sa oboznámil s termínmi jarného upratovania a lokalitami 
umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v MČ Janíkovce a súhlasí s takto navrhnutým 
materiálom, pričom sa uskutoční aj výzva v miestnom rozhlase. 
 
Hlasovanie - za: 12 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 14/2021 -  VMČ žiada OEaR o vyčíslenie finančných prostriedkov VMČ7 na 
mobiliár, ktoré boli vyčlenené pre mestské časti Chrenová a Janíkovce v roku 2020. 
 

Hlasovanie - za: 12 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 

 
Požiadavky VMČ: 
 
 
VMČ žiada Odbor dopravy: 
 
P6/2021– regulovať rýchlosť na cyklotrase v Janíkovciach pred cyklo-depom, nakoľko cyklisti 
schádzajúci zvrchu dole kopcom, kde sa napájajú na chodník pre chodcov na Dlhú ulicu, idú veľkou 
rýchlosťou a hrozí tam zrážka cyklistu s chodcami (kontaktná osoba: Anna Laurinec Šmehilová, 
tel.: 0905 161 326). 
 
 
VMČ žiada Stredisko mestských služieb: 
 
P7/2021 - opätovne o opravu (vyasfaltovanie) chodníka za zadnými vchodmi Ďumbierska 49-57. 
Celý chodník za zadnými vchodmi na Ďumbierskej je vyspravovaný, vyasfaltovaný, len tento 
jediný úsek je v pôvodnom stave a to - rozpadnutý (kontaktná osoba: Anna Laurinec Šmehilová, 
tel.: 0905 161 326). 
 
 
VMČ žiada OKČaŽP: 
 
P8/2021 -  o opílenie kríkov v priestoroch vedľa polikliniky na Chrenovej, za bytovým domom 
Tríbečská 3 (kontaktná osoba: Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103 431). 
 

 

VMČ žiada OIVaR: 
P9/2021 – o opravu celého chodníka po oboch stranách na ul. Pri Strelnici 81-19 na obidvoch 
stranách (kontaktná osoba: Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0905 103 431). 
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VMČ žiada Službyt Nitra, s.r.o.: 
 
P10/2021 - opätovne (už po štvrtý krát) o osadenie stojísk okolo kontajnerov vo vnútro-bloku Lipa, 
aby sa zamedzilo neustálemu vývozu komunálneho odpadu (kontaktná osoba: Ing. Peter Košťál, 
PhD. tel.: 0905 103 431). 
 
 
 
 
 
V Nitre dňa 24.02.2021 
 
 
   Ing. Branislav Drgoňa v.r.                                                 Ing. Peter Košťál, PhD., v.r. 
      sekretár výboru                                                                          podpredseda výboru 
 

 

 

 

 


