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Výbor mestskej časti č.7 Chrenová, Janíkovce 

Predseda výboru:  JUDr. Filip Barbarič MPH. 

Sekretár výboru: Ing. Ľubica Gráfová 

 
Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia výboru mestskej časti č.7 Chrenová a Janíkovce, ktoré sa konalo dňa 24.3.2021 
s týmto programom: 
 
1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Došlá pošta 

2.1 - mat. č. 210301 – Žiadosť od p. Meňkyho o vyjadrenie sa k vyhradeniu parkovacieho miesta 

pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím v mieste trvalého bydliska 

2.2 – mat. č. 210302 - Žiadosť od obyvateľky p. Durdiakovej vo veci vybudovania MK 

a osvetlenia na ulici  Kúria v Janíkovciach. (Žiadosť aj o online pripojenie na ZOOM počas 

rokovania) 

2.3 – mat. č. 210303 – Žiadosť od obyvateľky p. Vargovej (opätovná) vo veci osadenia 

osvetlenia na Golianovskej ulici v Janíkovciach. 

2.4 – mat. č. 210304 – Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre služobné vozidlo ZsVS       

p. Gajdošík (Žiadosť aj o online pripojenie na ZOOM počas rokovania) 

2.5 – mat. č. 210305 – Žiadosť od obyvateľa p. Vlasáka vo veci opravy havarijného stavu 

chodníka na ulici Pri strelnici 

2.6 – mat. č. 210306 – Žiadosť o súvislú opravu chodníka za bytovým domom na ul. Lipová 2-4 

a 6-10 

2.7 – mat. č. 210307 – Žiadosť o opílenie resp. vypílenie kríkov vedľa polikliniky Chrenová 

2.8 – mat. č. 210308 – Žiadosti od obyvateľov bytového domu Tr. A. Hlinku 27-49 a ul. 

Lomnická  

a) o osadenie kameňov za účelom zamedzenia parkovania na zelenej ploche za zadnými 

vchodmi Tr.A. Hlinku 37-45 

b) o odstránenie dodatkovej dopravnej značky „pre obyvateľov Lomnickej ulice“, ktorá je 

osadená za byt. Domom Lomnická 20 

c) o odstránenie bývalého kontajnerového stojiska pri zadnom vchode b. domu Tr. A. Hlinku 47 

d) o riešenie parkovania v lokalite ulice Lomnická 

e) preverenie, či bolo zabezpečené potrebné množstvo parkovacích miest pre bytový dom 

ZICITY  

2.9 – mat. č. 210309 – Žiadosť od OM vo veci súčinnosť pri majetkovoprávnom vysporiadaní 

pozemkov pre rozšírenie MK Matušincova  

3. Investičné akcie - VMČ opravy chodníkov 
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4. Prerokovanie jarného upratovania – veľkoobjemové kontajneri na Chrenovej 1-4  

5. Odpovede na pripomienky VMČ č.7 

6. Rôzne – pripomienky  

 
Online zasadnutia sa zúčastnilo 12 členov: 
Prítomní online: Mgr. Miloslav Špoták, Mgr. Ivana Habermanová, Róbert Mikulášik, Mgr. Pavol 
Halák, Ing. Peter Košťál, PhD., Ing. Ondrej Fronc, doc. Anton Kretter, JUDr. Filip Barbarič MPH., 
PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., Dušan Damašek, Ing. Martin Horváth, Ing. Štefan Štefek, 
Neprítomní ospravedlnení: Jozef Stümpel, Ing. Peter Oremus, PhD., 
 
K bodu č. 1 - Otvorenie 
Rokovanie otvoril predseda VMČ pán Barbarič. Poďakoval sa prítomným za online účasť 
a ospravedlnil neprítomných. Členovia VMČ hlasovali za program zasadnutia, tak ako bol 
predložený na zasadnutie.  
Hlasovanie – Za:10 , Proti:0, Zdržal sa:0 
 
K bodu č. 2 - Došlá pošta 
 
bod 2.1 mat. č. 210301 Žiadosť od pána Petra Meňkyho vo veci vyhradenia parkovacieho miesta 
pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom v mieste trvalého bydliska. Spolu so 
žiadosťou boli doručené  aj potrebné kópie dokladov. 
Uznesenie č. 15/2021: VMČ žiadosť prerokoval a odporúča SMS (Stredisku mestských služieb) 
vyhradiť parkovacie miesto pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím pánovi Meňkymu 
v mieste trvalého bydliska.  
Hlasovanie - Za:11, Proti:0, Zdržal sa:0 
 
bod 2.2 mat. č. 210302 Žiadosť od pani Durdiakovej vo veci povrchovej úpravy miestnej 
komunikácie a vybudovanie verejného osvetlenia na ulici Kúria. Týka sa to spodnej polovice 
komunikácie (od Dlhej ulice), ktorá je vo vlastníctve mesta Nitra v dĺžke 170 m, plocha celej 
parcely je 814 m2. Ulica Kúria má nespevnenú povrchovú úpravu. Čiastočné spevnenie cesty 
kamennou suťou a vybudovanie kanalizácie a vodovodu bolo riešené, avšak bez dostatočného 
hutnenia podložia dôsledkom ktorého dochádza vytláčaniu zeme do strán a nerovnomernému 
klesaniu komunikácie. V čase dažďov je terén blatistý a problém býva aj pri vývoze komunálneho 
odpadu. Situácia je kritická aj z dôvodu zatláčania kanalizačných šácht. 
Uznesenie č. 16/2021: VMČ žiadosť prerokoval opätovne žiada OIVaR (uznesenie VMČ č. 7 zo 
dňa 17.9.2020 uznesenie č. 94/2020) o vypracovanie PD „MK a VO na ulici Kúria“, nakoľko 
peniaze na PD už boli VMČ vyčlenené v rámci rozpočtu mesta Nitra.  
Hlasovanie – Za: 11, Proti: 1, Zdržal sa: 0  
 
bod 2.3 mat. č. 210303 Opätovná žiadosť od obyvateľky pani Vargovej vo veci vybudovania 
osvetlenia na Golianovskej ulici v Janíkovciach. Žiadosť o vybudovanie predmetného osvetlenia 
bola VMČ v novembri 2019 odstúpená na OKČaŽP na riešenie. Elcomp vykonal tvaromiestnu 
obhliadku a vyčíslil predpokladané výdavky na vybudovanie osvetlenia.  
Uznesenie č. 17/2021: VMČ žiadosť pani Vargovej prerokoval a žiada SMS o vybudovanie 
osvetlenia na ulici Golianovskej v Janíkovciach. 
Hlasovanie – Za:12, Proti:0, Zdržal sa:0 
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bod 2.4 mat. č. 210304 Žiadosť od ZsVS o vyhradenie parkovacieho miesta (zámer osobitného 
užívania verejného priestranstva) pre zamestnanca pána Gajdošíka. Vyhradenie  parkovacieho 
miesta v mieste trvalého bydliska pána Gajdošíka je nevyhnutné z dôvodu  zabezpečovania 
poruchovej služby v spoločnosti ZsVS.  
Pre bližšie ozrejmenie dôvodov je na online rokovanie zasadnutia VMČ pripojený aj pán Gajdošík.  
Návrh na uznesenie, ktoré hlasovaním nebolo neschválené č. 18/2021: VMČ žiadosť 
o vyhradenie parkovacieho miesta pre služobné motorové vozidlo spoločnosti ZsVS – poruchová 
služba v mieste trvalého bydliska zamestnanca spoločnosti prerokoval a odporúča vyhradenie 
parkovacieho miesta pre pána Gajdošíka.   
Hlasovanie – Za:6 , Proti: 3 (Špoták, Mikulášik, Horváth), Zdržali sa:3 (Habermanová, Kretter, 
Fronc)  
Uznesenie č. 19/2021: VMČ žiada MsÚ v Nitre – Odbor dopravy o vypracovanie dodatku 
k Všeobecnému záväznému nariadeniu (VZN), ktoré bude riešiť prípady parkovania vozidiel 
kritickej infraštruktúry a postup pri takýchto prípadoch. 
Hlasovanie - za:11, proti: 0, zdržal sa: 0  
 
bod 2.5 mat. č. 210305 Žiadosť pána Vlasáka o opravu havarijného stavu chodníkov. VMČ č. 7 sa 
predmetnou žiadosťou dňa 19.3. 2019 zaoberal a prijal nasledovné uznesenie: VMČ berie žiadosť 
na vedomie a odstupuje ju na doriešenie OKČ a ŽP. Následne OKČ a ŽP - SMS listom                    
č. 6399/2019 zo dňa 9. 4. 2019 adresovanom  nášmu VMČ píše, že vracia odstúpenie rekonštrukcie 
MK Pri strelnici späť, nakoľko SMS nevykonáva rekonštrukcie MK, t. j. investičné akcie. Týmto 
riešenie uvedenej žiadosti na úrovni Mesta končí. Odvtedy uplynuli už takmer dva roky a havarijný 
stav v  ulici Pri strelnici pretrváva ďalej. Priložené fotografie v žiadosti dosvedčujú, že na celej 
Chrenovej nenájdete horší stav chodníka.  
Uznesenie č. 20/2021: VMČ sa opätovne zaoberal opravou chodníkov na ul. Pri strelnici a žiada 
OIVaR zaradiť ich opravu  na oboch stranách od č. 30 a od č.53 až po ul. Bielu do zásobníka 
investičných akcií s prioritou pri rozhodovaní o opravách chodníkov na Chrenovej. 
Hlasovanie – Za:11 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
bod 2.6 mat. č. 210306  Žiadosť od obyvateľky pani Vančišinovej o súvislú opravu chodníka za 
bytovým domom na ul. Lipová 2-4 a 6-10.  
V súčasnej dobe nemáme riešenú dopravnú situáciu v tejto časti Chrenovej. Za predmetným BD  
nemajú chodník. Jej manžel bol zástupca vlastníkov bytov, od r. 2011 žiadal o opravu chodníka 
viackrát. (Kontaktná osoba pre upresnenie požiadavky je pani  Habermanová, tel. kontakt 0908 
680 173) 
Uznesenie č. 21/2021: VMČ prerokoval žiadosť týkajú sa súvislej opravy chodníka za bytovým 
domom na ul. Lipová 2-4 a 6-10 a žiada OIVaR zaradiť súvislú opravu predmetného chodníka do 
zásobníka IA. VMČ OIVaR zároveň žiada o predpokladané nacenenie IA.  
Hlasovanie – Za:11 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
bod 2.7 mat. č. 210307  Žiadosť od obyvateľov Tribečskej 1-3 a okolitých bytových domov vo veci 
opílenia resp. vypílenia kríkov vedľa polikliniky Chrenová ktoré obkolesujú lavičky. V súčasnosti 
tento priestor využívajú bezdomovci a v nočných hodinách sa tu združuje mládež.  
Uznesenie č.22/2021: VMČ prerokoval žiadosť týkajúcu sa opílenia kríkov a žiada SMS o opílenie 
kríkov podľa tvaromiestnej obhliadky za účasti poslancov VMČ pána Štefeka a pána Košťála.  
Hlasovanie – Za:12 , Proti:0, Zdržal sa:0 
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bod 2.8 mat. č. 210308  Žiadosť od obyvateľov bytového domu Trida Andreja Hlinku 27-49 
a ostatných dotknutých obyvateľov ulice Lomnická. 
a) o osadenie kameňov za účelom zamedzenia parkovania na zelenej ploche za zadnými vchodmi 
Tr.A. Hlinku 37-45. Obyvatelia v tejto časti by privítali výsadbu kríkov v tejto časti, ktoré sú 
ochotní brigádnicky vysadiť.  
Uznesenie č.23/2021: VMČ žiada SMS (Stredisko mestských služieb) o osadenie kameňov za 
zadnými vchodmi 37-45 pre zabránenie ničenia verejnej zelene nedovoleným parkovaním vozidiel 
(kontaktná osoba Róbert Mikulášik 0907 747 364) 
b) Pri vchode byt. Domu Lomnická 20 je k dopravnej značke „parkovisko“ osadená aj dodatková 
dopravná značka „pre obyvateľov Lomnickej ulice“. Jedná sa takto o vyhradené parkovanie a je tak 
jediným parkovaním s vyhradením parkovania pre určitú skupinu obyvateľov.  
Uznesenie č.24/2021: VMČ žiada Odbor dopravy o odstránenie dodatkovej tabule k zvislému 
dopravnému  značeniu „pre obyvateľov Lomnickej ulice“ (kontaktná osoba Róbert Mikulášik 0907 
747 364) 
c) Po vybudovaní molokov (polo zapustených kontajnerov) ostalo na Tr.A.Hlinku 47 prázdne staré 
stojisko po smetných košoch. Toto prázdne stojisko teraz slúži na parkovanie vozidiel aj napriek 
tomu, že je rozmerovo malé a okolitá zeleň sa tým ničí.  
Uznesenie č.25/2021: VMČ žiada Stredisko mestských služieb o odstránenie bývalého 
kontajnerového stojiska za zadným vchodom bytového domu Tr.A.Hlinku 47 s navážkou novej 
zeminy a výsadbou trávnika. (kontaktná osoba Róbert Mikulášik 0907 747 364) 
d) Výstavbou nového bytového domu (ZIPCITY) dochádza k akútnemu nedostatku parkovacích 
miest. Je to zapríčinené, že obyvatelia tohto bytového domu nedostali k bytom parkovacie  miesta. 
Tie majú možnosť si kúpiť v podzemnej garáži. A tak obyvatelia , ktorí nevyužili možnosť odkúpiť 
si  garáž, parkujú popri ulici Lomnická, čím sa zhoršuje prejazdnosť.  
Uznesenie č.26/2021: VMČ žiada odbor dopravy a odbor životného prostredia o riešenie situácie 
s parkovaním a vytypovanie nových parkovacích plôch, ich vybudovanie s príslušným dopravným 
značením a výsadbou zelene, ktorá zabezpečí aspoň čiastočnú kompenzáciu zhoršenia životného 
prostredia zo strany zvýšenej dopravy cez ulicu Lomnická. (kontaktná osoba Róbert Mikulášik 
0907 747 364) 
Uznesenie č.27/2021: VMČ žiada Odbor stavebného poriadku o preverenie skutočnosti, či pre 
majiteľov bytov bytového domu  ZIPCITY je zabezpečené parkovanie v zákone stanovenom 
rozsahu.  
Hlasovanie „en bloc“ k celému materiálu č. 210308: Za:11, Proti:0, Zdržal sa:0 
 
bod 2.9 mat. č. 210309  Žiadosť od MsÚ v Nitre, Odboru majetku podáva informáciu v zmysle 
uznesenia č. 349/2019-MZ týkajúcu sa obnovenia majetkoprávneho usporiadania pozemkov 
potrebných pre rozšírenie MK Matušincova v k.ú. Veľké Janíkovce. Obor majetku oslovil všetkých 
vlastníkov pozemkov dotknutých zábermi pre rozšírenie komunikácie formou návratky a požiadal 
o vyjadrenie súhlasu s uzatvorením darovacej zmluvy, na časť pozemku v ich vlastníctve s tým, že 
výmera záberov a vlastníckych podielov bude upresnená po vyhotovení geometrického plánu.  
Uznesenie č.28/2021: VMČ žiadosť prerokoval a odporúča odboru majetku opätovne osloviť 
vlastníkov, ktorí nesúhlasili, ako aj tých, ktorí sa nevyjadrili a ponúknuť im alternatívne riešenie 
formou nájomnej zmluvy pre zabezpečenie získania stavebného povolenia.  
Hlasovanie – Za:11 , Proti:0, Zdržal sa:0 
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K bodu č. 3 - Investičné akcie - VMČ opravy chodníkov 
Členom VMČ bol zaslaný súbor – zoznam IA „súvislé opravy a opravy chodníkov“, ku ktorým sa 
mali členovia vyjadriť. Z dôvodu, že niektoré investičné akcie zo zoznamu vypadli majú členovia 
VMČ pripraviť a zaslať zoznam opráv chodníkov (aj podľa rozsahu a vyťaženosti) v termíne do 
31.3.2021 na mail sekretárom VMČ a členovi VMČ p. Horváthovi.  
Hlasovanie – Za:9 , Proti:0, Zdržal sa:0 
 
K bodu č. 4 – Prerokovanie jarného upratovania – veľkoobjemové kontajneri na Chrenovej 1-4 
Uznesenie č. 29/2021: VMČ materiál  jarné upratovanie na Chrenovej a v Janíkovciach od Odboru 
životného prostredia prerokoval a súhlasí s takto predloženým materiálom.  
Hlasovanie – Za:9 , Proti:0, Zdržal sa:0 
 

Odpovede na pripomienky VMČ č.7 

Členovia VMČ sa oboznámili s odpoveďami na požiadavky zadané na predchádzajúcich 
zasadnutiach VMČ. 
 
K bodu č. 5 – Rôzne 
Mat. č. 210310 – VMČ prerokoval bod s názvom „výstavba nových detských ihrísk“  
Uznesenie č. 30/2021: VMČ žiada SMS (Stredisko mestských služieb) o vybudovanie nových 
detských ihrísk na nasledovných adresách: ul. Štiavnická, Ďumbierska, Ždiarska 11 - za zadným 
vchodom, Lúčna 2 - v časti  pred domom. 
VMČ žiada SMS o doplnenie jednej dvojhojdačky a jedného kolotoča na detské ihrisko pri 
dopravnom ihrisku Nábrežie mládeže.  
 
Požiadavky VMČ: 
 
P 11/2021 VMČ žiada Odbor dopravy o reguláciu (zníženie) rýchlosti na ceste III/1641 Malé 
Janíkovce, Dlhá ulica (popri zastávke MHD Malé Janíkovce I. pred dialničným mostom z oboch 
strán), aby sa zvýšila bezpečnosť pre chodcov, ktorí v danej lokalite prechádzajú cez Dlhú ulicu, 
aby sa dostali k a zo zastávky MHD, keďže KDI dalo zamietavé stanovisko k vybudovaniu 
priechodu pre chodcov v tejto lokalite. (Kontakt: Anna Laurinec Šmehilová, 0905/161 326) 
 
P 12/2021 VMČ žiada SMS o natretie (údržbu) lavičky pri zadnom vchode  Ždiarska 11  
(kontaktná osoba: Ivana Habermanova 0908/680 173) 
 
P 13/2021 VMČ žiada SMS o opílenie stromov pred obytným domom Výstavná 37 (padajú konára 
a poškodzujú autá) a za Výstavnou 39 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680) 
 
P 14/2021 VMČ žiada SMS o opílenie stromov v psiom cvičisku na ul. Ďumbierska vedľa 
reštaurácie u Marka (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680) 
 
P 15/2021 VMČ žiada SMS o opravu jamy za Jednotou - Janíkovce (kontaktná osoba Ing. Peter 
Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680) 
 
P 16/2021 VMČ žiada SMS o opravu diery na komunikácii ul. Dlhá, Janíkovce, oproti 
Futbalovému Štadiónu (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680) 
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P 17/2021 VMČ žiada SMS o opílenie kríkov porastov na pergole pred obytným domom Tr. A. 
Hlinku 51-53 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680) 
 
P 18/2021 VMČ žiada SMS o opravu lavičky za bytovým domom Dlhá 44 (kontaktná osoba Ing. 
Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680) 
 
P 19/2021 VMČ žiada SMS o opravu lavičky pred bytovým domom Dlhá 18 (kontaktná osoba Ing. 
Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680) 
 
P20/2021 VMČ žiada SMS o oprava výtlkov na ulici Fatranská 2-10 ((kontaktná osoba Ing. Peter 
Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680) 
 
P 21/2021 VMČ žiada OŽP o dôslednú a zodpovednú kontrolu výkonu práce dodávateľov prác pri 
jarnom  vyhrabávaní trávnikov  na Chrenovej a v Janíkovciach, ktoré by mali byť ukončené do 
polovice apríla (kontaktná osoba: Anton Kretter, 0948/705 317) 
 
P 22/2021 VMČ žiada Odbor komunikácie a propagácie o poskytnutie informácie, ako je 
realizované doručovanie Radničných novín, pretože na niektorých uliciach na starej Chrenovej  sú 
pravidelne doručované a na niektorých uliciach nie je tomu tak (kontaktná osoba: Anton Kretter, 
0948/705 317) 
 
P 23/2021 VMČ žiada SMS o opravu lavičky pred vchodom do domu Dlhá 18, kde lavička má 
zlomené laty na sedenie a výzor lavičky je úplne zanedbaný (kontaktná osoba: Anton Kretter, 
0948/705 317) 
 

 
 
 
V Nitre dňa 30.03.2021 
 
 
   Ing. Ľubica Gráfová v.r.                                                 JUDr. Filip Barbarič MPH., v.r. 
      sekretárka výboru                                                                                 predseda výboru 
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Prílohy k pripomienkam Petra Košťála:  

 
Výstavná 37-39 

 

Výstavná 37-39 

 

 

Ďumbierska ul.  – psie cvičisko 
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Jama – Jednota Janíkovce 

 

 

 

Diera, ul. Dlhá – Janíkovce 
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