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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 19.5.2021 
s týmto programom: 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Došlá pošta 
2.1 – mat. č. 210502 Žiadosť od Agrokomplexu vo veci vydania povolenia na zriadenie 

trhového miesta – trhoviska v priestoroch výstaviska Agrokomplex.  
2.2 – mat. č. 210503 Žiadosť od odboru životného prostredia MsÚ v Nitre vo veci 

vytipovania lokalít vhodných v rámci VMČ ako vhodných stanovíšť na mobilný zber 
použitého kuchynského oleja. 

3. Chrenovské stánky 
4. mat. č. 210501 Vyjadrenie VMČ k Akčnému plánu prístupnosti pre všetkých – 

konkretizovanie bariér vo VMČ Chrenová, Janíkovce  
5. Investičné akcie 
6. Prerokovanie časového plánu zasadnutí VMČ v II. polroku 2021 
7. Oprava chodníka pred Nitrazdrojom (OC Lipa) 
8. Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek VMČ  
9. Odpovede na pripomienky VMČ č.7 
10. Rôzne (priestor pre VMČ v radničných novinách) 

 
Zasadnutia sa zúčastnilo 12 členov (priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi). 
 
 
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, 
Jozef Stümpel, doc. Anton Kretter, PhDr., Anna Laurinec Šmehilová, PhD., Ing. Peter Oremus, 
PhD., Ing. Štefan Štefek, 
 
Neprítomný ospravedlnený: Dušan Damašek, Mgr. Pavol Halák, 
 
K bodu č. 1 - Otvorenie 
Rokovanie otvoril predseda VMČ pán Barbarič. Privítal členov VMČ, ktorí sa zúčastnili na 
zasadnutí výboru a ospravedlnil zo zasadnutia pána Haláka a pána Damašeka. 
Členovia VMČ hlasovali za program zasadnutia VMČ, ktorý bol predložený na zasadnutie. 
 
Hlasovanie - za: 11 , proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu č. 2 - Došlá pošta 
 
2.1 – mat. č. 210502 Žiadosť od Agrokomplexu vo veci vydania povolenia na zriadenie trhového 
miesta – trhoviska v priestoroch výstaviska Agrokomplex.  
Agrokomplex Národné výstavisko, štátny podnik si nás dovoľuje požiadať v zmysle zákona            
č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta v svojich priestoroch na Výstavnej 4. 
Agrokomplex sa zaväzuje pre návštevníkov výstaviska zabezpečiť parkovacie miesta na 
pozemkoch, ktoré sú výlučne v ich vlastníctve, čím nebude nijako ohrozené parkovanie obyvateľov 
mestskej časti Chrenová. Spolu so žiadosťou predložili na schválenie trhový poriadok pre 
predmetné trhovisko.  
Rokovania s Agrokomplexom sa zúčastnil pán Barbarič s pánom Košťálom.  
 
Uznesenie č. 39/2021: VMČ žiadosť od výstaviska Agrokomplex prerokoval a odporúča povoliť 
zriadenie trhoviska v priestoroch výstaviska a schváliť trhový poriadok.  
 
Hlasovanie – Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
2.2. mat. č. 210503 Žiadosť od odboru životného prostredia MsÚ v Nitre vo veci vytipovania 
lokalít vhodných v rámci VMČ na mobilný zber použitého kuchynského oleja. 
VMČ sa zaoberal vytipovaním vhodných 2 až 3 stanovíšť, na ktorých by prebiehal prostredníctvom 
pristavenej skriňovej dodávky zber požitého kuchynského oleja. O predmetnú bezplatnú službu má 
záujem spoločnosť MEROCO, ktorá ponúka občanom za použitý odovzdaný olej fľašu octu alebo 
čerstvý kuchynský olej.  
 
Uznesenie č. 40/2021: VMČ žiadosť od odboru životného prostredia prerokoval a odporúča 
nasledovné miesta ako vhodné stanovištia na mobilný zber použitého kuchynského oleja:  

1. parkovisko pri Progrese 
2. parkovisko medzi ulicami Výstavná a Fatranská 
3. parkovisko pri obchode Coop Jednota Janíkovce,    

VMČ žiada odbor životného prostredia o bližšie informácie o predmetnej službe obyvateľom ako aj 
prezentovanie žiadosti VMČ, ktorý žiada zber vykonávať minimálne 1x za štvrťrok vždy 
v rovnakom čase.  
 
Hlasovanie – Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 3 – Chrenovské stánky 
Minulý týždeň prebehlo rokovanie za účasti p. Barbariča, p. Košťála a zástupcami Agrokomplexu. 
Po schválení trhoviska na Agrokomplexe by mohol Agrokomplex robiť vo svojich priestoroch 
podujatia. Nakoľko Chrenovské stánky majú dlhoročnú tradíciu by ju členovia VMČ chceli 
zachovať a Chrenovské stánky organizovať v priestoroch zrekonštruovaného amfiteátra na 
Agrokomplexe.   
Predseda VMČ oznámil členom, že dňa 27.5.2021 o 15.00 hod. bude ďalšie spoločné rokovanie so 
zástupcami Agrokomplexu za účelom bližšieho prerokovania možného uskutočnenia podujatia – 
Chrenovské stánky.  
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Uznesenie č. 41/2021 – VMČ prerokoval informáciu o Chrenovských stánkoch a berie ju na 
vedomie.  
VMČ zároveň poveruje svojich členov a zamestnanca MsÚ odboru kultúry zúčastniť sa 
predmetného rokovania o Chrenovských stánkoch  a výsledky odprezentovať na ďalšom rokovaní 
VMČ.  
 
Hlasovanie - za: 12 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 4 – mat. č. 210501 Akčný plán prístupnosti Mesta Nitra pre všetkých pre roky 
2020-2028 
Na zasadnutie výboru bol predložený Akčný plán Mesta Nitra, ku ktorému sa členovia VMČ majú 
vyjadriť a konkretizovať bariéry vo svojej mestskej časti, tak aby sa mohli stať tieto trasy 
bezbariérovými a priechodnými aj pre ľudí s bariérami (napríklad: oprava povrchov chodníkov, 
odstránenie alebo posunutie prekážok, rozšírenie chodníkov, atď.) 
 
VMČ schválil nasledujúci zásobník investičných akcií týkajúcich sa bezbariérovosti: 

- bezbariérovosť priechodu Levická - Zlatomoravecká 
- bezbariérová úprava chodníka smerom k atletickému štadiónu,  
- bezbariérové priechody Dlhá ulica ľavá strana od Ďurčanského po Gorazdovú 
- bezbariérový priechod Tribečská ulica 
- bezbariérový priechod od Kozmonautov 7, Dlhá 
- bezbariérový priechod Vašinova – Chrenovská 
- bezbariérové chodníky Ždiarska 9-11, zadný vchod 
- bezbariérová rampa vedľa schodov z Brezového hája na chodník ul. Napervillská 
- bezbariérový priechod pri lekárni na Hlavnej a pri pošte na Hlavnej v Janíkovciach 
- vybudovať nové detské ihrisko na Topolovej 

VMČ žiada doplniť inkluzívne prvky na centrálne detské ihriská na Chrenovej a v Janíkovciach 
VMČ žiada Službyt o zabezpečenie bezbariérového prístupu k detským doktorom v poliklinike 
Chrenová, ktorí ambulujú na I. poschodí a nie cez mužské toalety.  

 
Uznesenie č. 42/2021:  
1. VMČ schválil nasledujúci zásobník investičných akcií týkajúcich sa bezbariérovosti: 

- bezbariérovosť priechodu Levická - Zlatomoravecká 
- bezbariérová úprava chodníka smerom k atletickému štadiónu,  
- bezbariérové priechody Dlhá ulica ľavá strana od Ďurčanského po Gorazdovú 
- bezbariérový priechod Tribečská ulica 
- bezbariérový priechod od Kozmonautov 7, Dlhá 
- bezbariérový priechod Vašinova – Chrenovská 
- bezbariérové chodníky Ždiarska 9-11, zadný vchod 
- bezbariérová rampa vedľa schodov z Brezového hája na chodník ul. Napervillská 
- bezbariérový priechod pri lekárni na Hlavnej a pri pošte na Hlavnej v Janíkovciach 
- vybudovať nové detské ihrisko na Topolovej 

2. VMČ žiada doplniť inkluzívne prvky na centrálne detské ihriská na Chrenovej a v Janíkovciach 
3. VMČ žiada Službyt o zabezpečenie bezbariérového prístupu k detským doktorom v poliklinike 
Chrenová, ktorí ambulujú na I. poschodí a nie cez mužské toalety.  
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Hlasovanie – Za:12 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 5 - Investičné akcie VMČ Chrenová, Janíkovce na roky 2021-2022 – aktualizácia. 
Členom VMČ bol na ich mailové adresy ako aj na cloudové úložisko zaslaný zoznam 
s investičnými akciami.  
 
Uznesenie č. 43/2021 – VMČ prerokoval bod programu Investičné akcie a žiada všetkých členov, 
aby si  budúceho zasadnutia premysleli nevyhnutné investičné akcie, ktoré by chceli zaradiť do 
zásobníka a v predstihu ich zaslali sekretárom VMČ a p. Horváthovi.  
 
Hlasovanie - za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 6 – Časový plán zasadnutí VMČ Chrenová, Janíkovce v II. polroku 2021 
Uznesenie č. 44/2021 – Členovia VMČ sa uzniesli na nasledovných termínoch zasadnutí: 
28.07.2021 (posledná streda v mesiaci) 
25.08.2021 (posledná streda v mesiaci) 
29.09.2021 (posledná streda v mesiaci) 
27.10.2021 (posledná streda v mesiaci) 
24.11.2021 (posledná streda v mesiaci) 
15.12.2021 
Zasadnutia budú prebiehať na MsÚ v Nitre, č. dverí 209 o 16.30 hod až do odvolania.  
 
Hlasovanie – Za:10  , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 7 – Oprava chodníka pred Nitrazdrojom  (OC Lipa) 
K predmetnému bodu prebehli rokovania so zástupcami Nitrazdroju ako aj tvaromiestna obhliadka 
chodníka. Pán Horváth naznačil členom zistenú predbežnú kalkuláciu opravy chodníka.  
 
Uznesenie č. 44/2021 – VMČ prerokoval bod programu oprava chodníka pred Nitrazdrojom na 
Chrenovej a nasledovný rozpočet písomne predloží Nitrazdroju. VMČ zároveň žiada Nitrazdroj 
o vyjadrenie o spolufinancovaní na osobnom stretnutí, ktoré sa uskutoční na najbližšom zasadnutí 
VMČ dňa 23. 6.2021 na MsÚ v Nitre o 16.30 hod.  
 
Hlasovanie – Za: 10 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 8 – Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek 
Na zasadnutí sa preberali aj uznesenia a požiadavky, ktoré VMČ vzniesol počas svojich rokovaní. 
Nakoľko nedisponujeme všetkými odpoveďami od jednotlivých útvarov a odborov, členovia si do 
konca týždňa prezrú plnenie tých podnetov, ktoré boli vznesené cez nich a výsledky zašlú do konca 
týždňa sekretárom.  
Uznesenie č. 45/2021 – VMČ prerokoval kontrolu plnenia uznesení a požiadaviek a poveruje 
svojich členov, aby v termíne do konca týždňa zaslali sekretárom plnenia tých podnetov, ktoré boli 
vznesené cez nich a výsledky im mailom zašlú.  
 
Hlasovanie – Za: 10 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
K bodu č. 9– Odpovede na pripomienky 
Bez pripomienok 
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Diskusia:  
Do diskusie priniesol pán Štefek petíciu od obyvateľov domov Nábrežie mládeže vo veci neúnosnej 
dopravnej situácie pri ZŠ Nábrežie mládeže. Táto téma sa otvára na zasadnutí VMČ viackrát do 
roka, členovia sú o situácii oboznámení. Obyvatelia žiadajú o bezodkladné riešenie dopravnej 
situácie v uvedenej lokalite.  
Uznesenie č. 46/2021  
1. VMČ žiada Odbor dopravy o vypracovanie projektovej dokumentácie na riešenie dopravnej 

situácie pri ZŠ Nábrežie mládeže. 
2. VMČ sťažnosť obyvateľov domov Nábrežie mládeže postupuje na riešenie Útvaru hlavného 

kontrolóra.  
 

Hlasovanie – Za: 9 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 47/2021  
VMČ prerokoval žiada Službyt Nitra, aby zabezpečil výmenu okien na prevádzkach v OC Lipa:  
Fitness, zdravotnícke  šórum, Autosúčiastky a zmrzlina.  
Hlasovanie – Za: 9 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Požiadavky VMČ: 
 
VMČ žiada Odbor životného prostredia: 
P38/2021 –  o dosypanie piesku na detskom dopravnom ihrisku Chrenová (kontaktná osoba: Ivana 
Habermanová, tel. č.: 0908 680 173)  
 
 
P39/2021 – o opravu kamennej predzáhradky pred Štátnou školskou inšpekciu a súčasne o výsadbu 

kvetín na ul. Kozmonautov 5 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 

 
P40/2021 - o osadenie lavičky pred obytný dom Za Humnami 57 (kontaktná osoba Ing. Peter 
Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680) 
 
VMČ žiada SMS: 
P41/2021 - o opravu chodníka vedľa prepadnutej kanalizačnej vpusti na ul. Janíkovce Hlavná 174/5 

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

 
V Nitre dňa 24.5.2021 
 
 
   
Ing. Ľubica Gráfová v.r.                                                 JUDr. Filip Barbarič MPH., v.r. 
  zapisovateľka výboru                                                                          predseda výboru 
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