
1 

 

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 21.4.2021 
s týmto programom: 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Došlá pošta 

2.1 - mat. č. 210401 - Žiadosť od p. Trakovického o prenájom priestorov v objekte 

kina LIPA, v ktorých je stále nájomca a žiadosť o povolenie na výstavbu bočného 

vchodu a terasy vrátane chodníka. 

2.2 – mat. č. 210402 - Žiadosť od firmy Si-mi Nitra o povolenie vytvorenia vchodu do 

kvetinárstva z vonkajšej strany v budove kina LIPA. 

2.3 – mat. č. 210403 - Žiadosť od vlastníkov domov a pozemkov 1.etapy výstavby RD 

Sadová o vybudovanie miestnej komunikácie a osvetlenia na danej ulici 

2.4 – mat. č. 210404 - Žiadosť od pána Uhríka o vyhradenie parkovacieho miesta 

pre osobu ZŤP na ulici Ždiarska ( súvisí s bodom č.7 ) 

3. Požiadavky pána Mikulášika: 3a) zriadenie priechodu pre chodcov na ulici Trieda 

Andreja Hlinku 53/51 a 3b) návrh riešenia inštalácie psích záchodov. 

4. Návrh pána Krettera na jednoduchú opravu chodníka na ulici Pri strelnici po ulicu 

Biela 

5. Návrh umiestnenia skateparku na Chrenovej od pána Špotáka  

6. Investičné akcie MČ Chrenová, Janíkovce na roky 2021-2022 - aktualizácia 

7. Diskusia: Vyhradenie parkovacích miest pre ZŤP – vysvetlenie od Martina Horvátha 

8. Odpovede na pripomienky VMČ č.7 

9. Rôzne: a) súvislá oprava spevnených plôch chodníka pred OC Lipa (so zástupcom 

                      spoločnosti DATA-ZDROJ a.s. – pán Dušan Ševčík) 

                       b) dodatočne doplnený bod: Žiadosť od poslancov a občanov na riziko stretu     

                          cyklistov a vozidiel na novom cyklochodníku v Janíkovciach 

 
Zasadnutia sa zúčastnilo 13 členov VMČ prezenčne aj online prostredníctvom aplikácie ZOOM. 
 
Prítomní prezenčne/online: JUDr. Filip Barbarič MPH, Mgr. Miloslav Špoták, Mgr. Ivana 
Habermanová, Róbert Mikulášik, , Ing. Peter Košťál, PhD., Ing. Ondrej Fronc, Ing. Martin Horváth, 
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Jozef Stümpel, doc. Anton Kretter, PhDr., Ing. Štefan Štefek, Mgr. Pavol Halák, Anna Laurinec 
Šmehilová, PhD., Ing. Peter Oremus, PhD., 
 
Neprítomný ospravedlnený: Dušan Damašek 
 
 
K bodu č. 1 - Otvorenie 
Rokovanie otvoril predseda VMČ pán Barbarič. Zasadnutie začalo hlasovaním za zmenu poradia 
bodov, ako prvý bod zasadnutia bol navrhnutý bod.č.9. – Súvislá oprava spevnených plôch 
chodníka pred OC Lipa, aj kvôli prítomnosti pána Dušana Ševčíka, zástupcu spoločnosti DATA-
ZDROJ a.s.  
Nasledovať bude bod, ktorý dodatočne do programu doplnila pani Laurinec-Šmehilová 
 
Hlasovanie - za: 13 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 9 a) – Súvislá oprava spevnených plôch chodníka pred OC Lipa (so zástupcom 
spoločnosti DATA-ZDROJ a.s. – pán Dušan Ševčík) 
 
Uznesenie č. 31/2021: VMČ dohodol tvaromiestnu obhliadku členov VMČ so zástupcami 
spoločnosti DATA-ZDROJ a.s. z dôvodu upresnenia investičnej akcie pred OC Lipa, na stredu 
28.apríla 2021 o 16.00 hod. 
 
Hlasovanie – Za: 13 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Zmena programu, dodatočne doplnený bod od pani Laurinec – Šmehilovej. 

K bodu č. 9 b) Na základe žiadosti poslancov a sťažností občanov na riziko stretu cyklistov 
a vozidiel, ktoré jazdia po novej cestičke pre cyklistov, je pre ochranu zdravia a bezpečnosti 
občanov potrebné znemožniť vjazd vozidiel k cestičke pre cyklistov, jej križovanie vozidlami 
a prejazd do novovznikajúcej obytnej zóny na bývalých pozemkoch Rímskokatolíckej cirkvi nad 
Dlhou ulicou. Krajský dopravný inšpektorát vydal súhlasné záväzné stanovisko s umiestnením 
trvalého dopravného značenia Slepá cesta a dopravných zariadení – zábran pre fyzické zaslepenie 
uličiek, ktoré v minulosti ústili na priľahlé pole, a tým boli prirodzene ukončené „slepo“. (tieto 
uličky nikdy neboli vyznačené, KDI iba odsúhlasilo ich vyznačenie v rámci tejto zápisnice). 
Vybudovaním cyklocestičky je však nutné vyriešiť vzniknutý stav miestnou úpravou organizácie 
dopravy, nakoľko dochádza k prejazdu vozidiel cez cyklocestičku, ktorá nie je technicky 
uspôsobená pre prejazd vozidiel, pričom Mesto Nitra musí garantovať jej min. 5 ročnú 
udržateľnosť-fondy EÚ). Cestný správny orgán na základe súhlasného záväzného stanoviska vydal 
dopravné určenie pre umiestnenie týchto zábran, ako aj trvalého dopravného značenia na ulici 
Slamkova a Muškátová. Odbor dopravy teraz rieši osadenie týchto zábran so Strediskom mestských 
služieb. 

Uznesenie 32/2021: VMČ prerokoval materiál týkajúci sa cyklo-chodníka v Janíkovciach  
a navrhuje uskutočniť za účasti členov VMČ tvaromiestnu obhliadku danej lokality dňa 28.4.2021 
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(v stredu) po 16.00 hod., ku ktorej budú prizvaní zamestnanci MsÚ Matúš Maruniak, vedúci odboru 
a Ivan Janček referent odboru dopravy. 
 
Hlasovanie – Za: 13 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 2 - Došlá pošta 
 
bod 2.1 mat. č. 210401- Žiadosť od p. Trakovického o prenájom priestorov v objekte kina LIPA, 
v ktorých je stále nájomca. Pán Trakovický má zámer prerobiť priestory na kaviareň, cukráreň. 
Vzhľadom na malý priestor žiada o vybudovanie bočného vchodu aj menšej bočnej terasy vrátane 
chodníka cez trávnatú plochu. Terasa nijako nezasiahne do tvaru budovy ani obvodových múrov. 
 
bod 2.2 - mat. č. 210402 - Žiadosť od firmy Si-mi Nitra o povolenie vytvorenia vchodu do 
kvetinárstva z vonkajšej strany v budove kina LIPA, nakoľko kríky priamo pod ich oknami 
nespĺňajú okrasný účel a slúžia ako občasné miesto na toaletu a prenocovanie bezdomovcov. 
 
Body 2.1 a body 2.2 boli prediskutované ako celok a bolo k nim prijaté spoločné uznesenie. 
 
Uznesenie č. 33/2021: VMČ žiadosť prerokovalo a obracia sa na ÚHA s požiadavkou kontaktovať 
pôvodného architekta kina LIPA pána Búriho z dôvodu zistenia jeho stanoviska k navrhovaným 
riešeniam. 
  
Hlasovanie - za: 13 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Zo zasadnutia VMČ sa odhlásili pán Štefek a pán Halák. 
 
 
K bodu č.5 – Návrh na umiestnenie skateparku na Chrenovej 
Návrh voľnočasového areálu určeného pre všetky vekové kategórie sa navrhuje na parcele 1390/26. 
Ihrisko nemá byť výlučne športoviskom zameraným na jednu cieľovú skupinu. Ambíciou je, aby 
ponúkalo rozmanitosť využitia plochy ako verejného priestoru s použitím prekážok, ktoré 
vychádzajú z prvkov mestského mobiliáru a konceptov krajinnej architektúry Nitry. Cieľom je 
vytvoriť veľkorysú spevnenú plochu bez striktného obmedzenia jej funkcie, ktorá môže slúžiť 
kolieskovým športom, basketbalu, telocviku alebo iným aktivitám. Hlavnou motiváciou pre 
revitalizáciu je zatraktívnenie územia pri rieke a nová ponuka aktivít pre rôzne vekové kategórie. 
Uzneseniu predchádzali krátke prezentácie od pána primátora Hattasa, pána hlavného architekta 
Šabíka a pána Chumchala. 
 
Uznesenie č. 34/2021 – VMČ návrh prerokovalo a odporúča navrhované umiestnenie skateparku 
s multifunkčným využitím na ulici Nábrežie mládeže v zmysle predloženého návrhu, avšak za 
podmienok dodržania majetkového vysporiadania, s ohľadom na inžinierske siete a 
vyriešenia statickej dopravy. 
 
Hlasovanie - za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Zo zasadnutia VMČ sa odhlásila pani Laurinec Šmehilová. 
 
 
bod 2.3 - mat. č. 210403 - Žiadosť od vlastníkov domov a pozemkov 1.etapy výstavby RD Sadová 
o vybudovanie miestnej komunikácie a osvetlenia na danej ulici. Keďže vďaka ZsVAK-u, menovite 
pána Štefeka sa v danej lokalite podarilo dobudovať prípojky kanalizácie, ktoré doposiaľ 
znemožňovali stavbu miestnej komunikácie, nič už nebráni realizácii daného projektu. Stav cesty sa 
totiž každý deň zhoršuje a je potrebné neustále ju udržovať, aby bola prejazdná pre narastajúci 
počet áut a obyvateľov v danej lokalite. 
 
Uznesenie č. 35/2021: VMČ žiadosť prerokovalo a opätovne sa stotožňuje s pôvodným uznesením  
č. 57/2020 zo dňa 17.6.2020 v znení: „VMČ žiadosť prerokoval a odporúča Odboru investičnej 
výstavby a rozvoja o nacenenie investičnej akcie Vybudovanie MK s dažďovou kanalizáciou 
a verejným osvetlením podľa obhliadky (hlavný ťah MK Sadová a Tormošská) a predloženie 
možných riešení vybudovania MK a následne o tom informovať VMČ“ a odporúča začať s úsekom, 
ktorý ponesie úradný názov: „Pokračovanie ulice Sadová od domu č.16 v hlavnom ťahu – 1.etapa“. 
 
Hlasovanie – Za: 10 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu č. 4 – Návrh pána Krettera na jednoduchú opravu chodníka na ulici Pri strelnici po ulicu 
Biela bez nutnosti kopania do zeme a výmeny obrubníkov nasledovne: 
Chodník ulica Pri strelnici od č. 30 po ulicu Biela 
Chodník ulica Pri strelnici od č. 53 po ulicu Biela 
 
Tento bod programu sa prerokoval spoločne s bodom č. 6 – Investičné akcie MČ Chrenová, 
Janíkovce na roky 2021-2022 – aktualizácia. 
 
K bodu č. 6 - Investičné akcie MČ Chrenová, Janíkovce na roky 2021-2022 – aktualizácia. 
Členovia VMČ vybrali na základe požiadavky prednostu MsÚ v Nitre investičné akcie a žiada 
vykonať ich opravy tak ako je uvedené v nasledujúcom uznesení. 
 
Uznesenie č. 36/2021 – VMČ bod prerokoval a v súlade s  listom prednostu MsÚ predsedom VMČ 
zo dňa  12. 2. 2021 VMČ č. 7 navrhuje vykonať jednoduchú opravu (zbrúsenie a natiahnutie 
asfaltu) na cestách:  

- Nábrežie mládeže 73 - 79,   
- Lomnická 2- 8,  
- Tríbečská 5 - 17 až po výjazd z vnútrobloku,  
- Štiavnická vnútroblok 

a na chodníkoch:  
- Pri strelnici 30 - po ul. Bielu,   
- Pri strelnici 55 - po ul. Bielu,  
- Lipová 8 -10 (zadný vchod) 
- Kozmonautov 7 (smerujúci k ZŠ Topoľová) 

- Ďumbierska 49 – 57 (zadné vchody) 
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Hlasovanie - za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 3 – Požiadavky pána Mikulášika: 3a) zriadenie priechodu pre chodcov na ulici Trieda 
Andreja Hlinku 53/51. Na ulici Trieda Andreja Hlinku II. v tesnej blízkosti bytového domu 
A.Hlinku 53/51 chýba priechod pre chodcov. Na oboch stranách je vykonaná debarierizácia 
chodníkov a v tomto priestore by bolo najvhodnejšie priechod pre chodcov zriadiť. 
K tomuto bodu smerom od ul. Okánika (malá Jednota) vedie priečny chodník, ktorý vyúsťuje do 
cesty neďaleko debarierizovaného chodníka. Ich spojením (novým chodníkom cca 4-5m), ktorý 
smeruje priamo k navrhovanému priechodu pre chodcov dosiahneme vyššiu bezpečnosť 
prechádzajúcich chodcov. 
 
3b) návrh riešenia inštalácie psích záchodov. 
 
Uznesenie č. 37/2021 – VMČ požiadavky prerokovalo a  

a) žiada odbor dopravy o zriadenie priechodu pre chodcov s príslušným dopravným značením 
na ulici Trieda Andreja Hlinku II. Priechod pre chodcov požadujeme zriadiť pri bytovom 
dome A.Hlinku 53/51 smerujúci k autobusovej zastávke Atletický štadión a to priamo do 
priestoru už debarierizovaných chodníkov 

b) Chrenová, Janíkovce žiada Stredisko mestských služieb o vybudovanie spojovacieho 
chodníka medzi krížnym chodníkom od ulice Okánika (malá Jednota) ku chodníku pri dome 
A.Hlinku 53/51; (kontaktná osoba Róbert Mikulášik 0907 747 364). 

 
Hlasovanie – Za: 10 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3b): návrh riešenia inštalácie psích záchodov 
 
Uznesenie č. 38/2021 – VMČ požiadavku inštalácie psích záchodov (Eco Dog Toilet) 
prerokovalo a odporúča OŽP zaoberať sa danou problematikou a zvážiť danú ponuku. 
 

Hlasovanie - za: 7, proti: 0, zdržal sa: 3 (Barbarič, Kretter, Stümpel) 
 
Zo zasadnutia VMČ odišiel pán predseda Barbarič. 
 
 
bod 2.4 mat. č. 210404 - Žiadosť od pána Uhríka o vyhradenie parkovacieho miesta pre osobu ZŤP 
v mieste jeho trvalého bydliska. 
 
Uznesenie č. 39/2021 – VMČ prerokoval žiadosť  občana p. Uhríka  vo veci udelenia vyhradeného 
parkovacieho miesta ako osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a súhlasí s takto predloženou 
žiadosťou. 
 
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 7 – Diskusia: vyhradenie parkovacích miest pre ZŤP osoby 
Členovia VMČ si vypočuli vyjadrenie pána Horvátha, kde vysvetlil spôsob, na základe akých 
dokumentov si občania žiadajú o parkovacie miesto pre ZŤP osobu. 
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K bodu č.8 – Odpovede na pripomienky 
Bez pripomienok 
 
 
Diskusia: VMČ č.7 prerokovalo návrh p. Oremusa, kde žiadateľka p. Ondíková žiada o výsadbu 
stromov za obytným domov Dlhá 8-10 smerom k OSBD Nitra a súhlasí s takto predloženým 
návrhom s tým, že odbor SMS zabezpečí vhodný výber stromov (uvedené aj v požiadavkách) 
 
 
Požiadavky VMČ: 
 
VMČ žiada Stredisko mestských služieb: 
 
P24/2021 – o opílenie stromov pred obytným domom Dlhá 29-35 na parkovisku, z dôvodu zásahu 
konárov do parkoviska (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680 - fotka tvorí 
prílohu zápisnice). 
 
P25/2021 – o výrub už označeného stromu z dôvodu poškodzovania fasády domu za domom ul. 
Dlhá 37 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680 - fotka tvorí prílohu 
zápisnice). 
 
P26/2021 - o doplnenie lavičky na ulici Trieda A. Hlinku 29, kde sa začali stretávať obyvatelia v 
príjemnom prostredí aleje nových sakúr (kontaktná osoba Róbert Mikulášik 0907 74 73 64- fotka 
tvorí prílohu zápisnice). 
 
P27/2021 - o opílenie stromov popri parkovisku na Triede A. Hlinku 27 – 31, dochádza tu 
k obrovskému znečisteniu vozidiel od vtáctva (kontaktná osoba Róbert Mikulášik 0907 74 73 64 – 
fotky tvoria prílohu zápisnice). 
 
P28/2021 - o odstránenie zlomenej haluze topoľa, hrozí jej zrútenie na parkovisku popri Triede A. 
Hlinku 33; zmladiť všetky prerastené topole, ktorým sa začínajú lámať haluze a ohrozujú 
obyvateľstvo  (kontaktná osoba Róbert Mikulášik 0907 74 73 64 – fotka tvorí prílohu zápisnice). 
 
P29/2021 - o skrátenie haluzí stromu pred predným vchodom A.Hlinku 27 zasahujúcich do cesto-
chodníka  (kontaktná osoba Róbert Mikulášik 0907 74 73 64 - fotka tvorí prílohu zápisnice). 
 
P30/2021 - o odstránenie haluze stromu pred zadným vchodom A.Hlinku 39. haluz je už dutá a 
hrozí jej zrútenie na chodník  (kontaktná osoba Róbert Mikulášik 0907 74 73 64 – fotka tvorí 
prílohu zápisnice). 
 
P31/2021 - o odstránenie haluzí ihličnanov pred zadným vchodom A.Hlinku 45. Haluze pri poryve 
vetra narážajú do okien (kontaktná osoba Róbert Mikulášik 0907 74 73 64 – fotka tvorí prílohu 
zápisnice). 
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P32/2021 - o výsadbu a vhodný výber stromov za obytným domov Dlhá 8-10 smerom k OSBD 
Nitra  (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
 
 

VMČ žiada OIVaR: 
 

P33/2021 – o bezbariérový prechod chodníkov na ul. hlavná Dlhá – Pri Strelnici (kontaktná osoba 
Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680 - fotka tvorí prílohu zápisnice). 
 

P34/2021 - o nacenenie prepadnutého parkoviska pred obytným domom Za Humnami 61-65. 
(kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
 

VMČ žiada Odbor dopravy: 
 
P35/2021 -  a pani Bédiovú v súčinnosti s MsP Nitra o odstránenie vraku na Plynárenskej ul., pred 
SPP (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680 - fotka tvorí prílohu zápisnice). 
 
P36/2021 - o dorobenie osvetlenia na ul. Pri strelnici 23, v súčinnosti s firmou ELCOMP, 
spoločnosť s ručením obmedzeným (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680 - 
fotka tvorí prílohu zápisnice). 
 
P37/2021 –o opravu pokrivenej značky pred obytným domom Štiavnická 20, v súčinnosti s firmou 
LEMUS, s.r.o. (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680 - fotka tvorí prílohu 
zápisnice). 
 
 
 
 
V Nitre dňa 27.04.2021 
 
 
    
 

 

 

 

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