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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 7 Chrenová, Janíkovce 
 zo dňa 23.06.2021 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.00 hod. 

 
Prítomní:  Mgr. Miloslav Špoták, Mgr. Ivana Habermanová, Róbert Mikulášik, Ing. Peter Košťál, 
PhD., Ing. Martin Horváth, Jozef Stümpel, doc. Anton Kretter, PhD., Ing. Štefan Štefek, Mgr. Pavol 
Halák, PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., Ing. Peter Oremus, PhD. 
Ospravedlnení: JUDr. Filip Barbarič MPH, Ing. Ondrej Fronc 
Neospravedlnený:  - 
Prizvaní: Mgr. Pavol Ferčák, p. Koppan, p. Duriš, p. Ševčík, 
 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Došlá pošta 

2.1. – mat. č. 210601 – Žiadosť o vybudovanie elektrickej prípojky na Chrenovskom dopravnom 

ihrisku za účelom odberu elektrickej energie počas kultúrnych a športových podujatí (pán 

Koppan +1 osobne) 

2.2. – mat. č. 210602 -  Sťažnosť pani Žilkovej v mene obyvateľov sídliska Chrenová na rušenie 

prevádzok v budove OC LIPA  

2.3. – mat. č. 210603 – Žiadosť od OŽP k vyjadreniu sa návrhu na zrušenie nimi vytipovaných 

detských ihrísk 

3. Oprava chodníka pred NITRAZDROJ-om (OC LIPA) – plnenie uznesenia 44/2021; pán Ševčík 

osobne 

4. Chrenovské stánky 2021 (prezentácia od pána Ferčáka z Odboru kultúry) 

5. ARRIVA – vytvorenie virtuálnych bodových staníc (od pána Jančeka z Odboru dopravy)  

6. Petícia – nesúhlas občanov so zriadením pohostinstva na Javorovej ulici č.11 

7. Vyžiadanie vyjadrenia Útvaru hlavného kontrolóra k podaniam vo veci vybudovania miestnej 

komunikácie J.C.Hronského  

8. Pozvánka SPU na pracovné stretnutie 

9. Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek VMČ č.7 

10. Odpovede na pripomienky VMČ č.7 

11. Rôzne: príspevok VMČ7 do letného dvojčísla Radničných novín 

                  pracovné stretnutie Golianovská ul. dňa 30.6.2021 o 13.00 hod. 
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K bodu č. 1 - Otvorenie 
Rokovanie otvoril podpredseda VMČ č.7  p. Košťál. Privítal členov, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí 
výboru a ospravedlnil zo zasadnutia pána Barbariča a pána Fronca. 
Členovia VMČ č.7 hlasovali za program zasadnutia, ktorý bol predložený na zasadnutie. Ako prvý 
bod zasadnutia bol navrhnutý bod č.4. – Chrenovské stánky 2021, kvôli prítomnosti pána Ferčáka 
z Odboru kultúry. 
Hlasovanie - za: 12 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č.4 – Chrenovské stánky 2021 
Pán Ferčák z Odboru kultúry prezentoval prípravu akcie Chrenovské stánky 2021. Miestom 
podujatia by mala byť plocha parkoviska pred výstaviskom Agrokomplex, NÁRODNÉ 
VÝSTAVISKO, štátny podnik (AX) alebo na Amfiteátri. VMČ č.7 sa uzniesol, že Chrenovské 
stánky sa uskutočnia na ploche parkoviska, v termíne 20.-21.8.2021 so začiatkom dňa 20.8.2021 o 
17.00 hod. Navrhovanými interpretmi, ktorí vystúpia na podujatí by mali byť: Peter Cmorík, 
Veronika Rabada a Nová stopa. 
 
Uznesenie č. 48/2021: VMČ č.7 vzalo na vedomie ústnu informáciu od pána Ferčáka a súhlasí 
s navrhovaným miestom podujatia na parkovisku pred AX s navrhnutými termínmi a časom. 
 
Hlasovanie – Za: 10 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
 
K výboru sa pridali páni Štefek a Oremus. 
 
 
K bodu č. 2 - Došlá pošta: 
 
bod 2.1 mat. č. 210601- Žiadosť vybudovanie elektrickej prípojky na Chrenovskom dopravnom 
ihrisku. 
Páni Ďuriš a Koppan z neformálnej skupiny Tormošani prezentovali predstavu zriadenia elektrickej 
prípojky na Chrenovskom dopravnom ihrisku za účelom odberu elektrickej energie počas 
kultúrnych a športových podujatí. 
 
Uznesenie č. 49/2021: VMČ č.7 žiadosť prerokovalo žiadosť o vybudovanie elektrickej prípojky na 
Chrenovskom dopravnom ihrisku a súhlasí s takto predloženou žiadosťou, avšak za splnenia 
nasledovných podmienok: zhotoviteľ prípojky nesmie prerezať nový asfaltový chodník, ale kabeláž 
musí vykonať pretláčkou popod chodník. Elektrická prípojka nebude umiestnená na mieste 
navrhovanom v náčrte ale viac v poraste, aby bola zakrytá, v bezpečí pred z ihriska dopadajúcimi 
loptami, ktoré môžu poškodiť rozvodnicu. 
 
Hlasovanie - za: 12 , proti: 0, zdržal sa: 0 
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bod 2.2 - mat. č. 210602 - Sťažnosť pani Žilkovej v mene obyvateľov sídliska Chrenová na rušenie 
prevádzok v budove OC LIPA. 
 
Uznesenie č. 51/2021: VMČ sťažnosť pani Žilkovej prerokovalo a prizve pani Žilkovú na 
najbližšie zasadnutie VMČ, ktoré sa uskutoční dňa 28.7.2021 na vyjadrenie predmetnej žiadosti. 
Hlasovanie - za: 11 , proti: 0, zdržal sa: 1 (p.Horváth) 
 
 
bod 2.3 - mat. č. 210403 - Žiadosť od OŽP k vyjadreniu sa návrhu na zrušenie nimi vytipovaných 
detských ihrísk. Tieto detské ihriská považuje OŽP za neperspektívne a neplánuje investovať do ich 
rozvoja. 
 
Uznesenie č. 52/2021: VMČ žiadosť prerokovalo a vybralo 5 detských ihrísk, ktoré odporúča zrušiť 
bez náhrady. Jedná sa o detské ihriská s nasledovnými popisnými číslami: 2, 10, 31, 57 a 81. VMČ 
zároveň neodporúča zrušiť ďalšie detské ihriská, kým nebude vypracovaná koncepcia revitalizácie 
detských ihrísk. 
 
Hlasovanie – Za: 5, Proti: 1 Zdržal sa: 6 
Návrh neprešiel. 
 
 
K bodu č.3 - Oprava chodníka pred NITRAZDROJ-om (OC LIPA) 
VMČ č.7 na ostatnej schôdzi požiadalo DATA-ZDROJ a.s. o vyjadrenie o spolufinancovaní na 
osobnom stretnutí.  
Pán Dušan Ševčík ako podpredseda spoločnosti DATA-ZDROJ a.s. prezentoval zámer odsunúť 
spolufinancovanie predmetnej plochy až na rok 2022, pretože ich spoločnosť musela tento rok 
vynaložiť finančné prostriedky na nákup zariadení na zálohovanie PET fliaš a plechoviek, ktorú im 
ukladá zákon.  
 
Uznesenie č. 50/2021: VMČ žiadosť prerokovalo a berie na vedomie ústnu informáciu od pána 
Ševčíka. 
 
Hlasovanie – Za: 12 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu č.5 – ARRIVA – vytvorenie virtuálnych bodových staníc 
Spoločnosť Arriva Slovakia, a.s. oslovila Mesto Nitra s požiadavkou vytvorenia virtuálnych 
bodových staníc, kde by si mohli občania požičať a vrátiť zdieľané bicykle. 
 
Uznesenie č. 53/2021: VMČ žiadosť prerokovalo a súhlasí s takto predloženým návrhom, okrem 
stojiska na Chrenovskom dopravnom ihrisku. 
 
Hlasovanie – Za: 11 , Proti: 0, Zdržal sa: 1 (p.Oremus) 
 
 
K bodu č.6 – Petícia 
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Petícia, ktorú podporilo 65 obyvateľov bytového domu Javorová č.1, č.3, č.5. č.7, č.9, č.11, 
vyjadrili nesúhlas so zriadením pohostinstva v budove stojacej na parcele č. 890/12 v k.ú. 
Chrenová, Javorová ulica. 
 
Uznesenie č. 55/2021: VMČ č.7 petíciu berie na vedomie a v prípade, že hlavný kontrolór Mesta 
Nitra zvolá k petícii rokovanie, VMČ žiada, nech prizve aj členov VMČ 7 – Chrenová, Janíkovce. 
  
Hlasovanie – Za: 11 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
 
Zo zasadnutia VMČ č.7 odišli členovia (Oremus, Kretter, Štumpel) – ostalo 9 členov. 
 
 
K bodu č.7 – Vyžiadanie vyjadrenia 
Podania od obyvateľov ulíc J.C.Hronského a Rabčekova v mestskej časti Nitra – Janíkovce 
adresované Útvaru hlavného kontrolóra, v ktorých vyjadrujú nespokojnosť v činnosti Mestského 
úradu v Nitre vo veci nevybudovania miestnej komunikácie J.C.Hronského. 
 
Uznesenie č. 56/2021: VMČ odporúča OIVaR naceniť dočasné riešenie úpravy miestnej 
komunikácie J.C.Hronského v rozsahu, ktorý im bude zaslaný od p. Košťála všetkým členom VMČ 
č.7. Na základe preložených podkladov p. Štefek a p. Horváth stanovia rozsah stavebných prác. 
 
Hlasovanie – Za: 9 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu č.8 – Pozvánka SPU 
Vedenie SPU pozýva zástupcov VMČ7 – Chrenová, Janíkovce na pracovné stretnutie za účelom 
„Spolupráce pri rozvoji mestskej časti Chrenová“. 
 
Uznesenie č. 54/2021: VMČ súhlasí s pracovným stretnutím a prisľúbilo účasť piatich členov VMČ 
na tomto stretnutí (Kretter, Štefek, Košťál, Habermanová, Mikulášik) 
 
Hlasovanie – Za: 9 , Proti: 0, Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu č.9 – Kontrola plnenia uznesení 
Bez pripomienok 
 
 
K bodu č.10 – Odpovede na pripomienky 
Členovia VMČ č.7 zašlú svoje pripomienky na zapracovanie do zápisnice. 
 
 
K bodu č.11 – Rôzne 
K pracovnému stretnutiu „Golianovská ul.“ bol zaslaný členom VMČ mail o mieste a čase konania 
stretnutia. 
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Príspevok VMČ7 do letného dvojčísla Radničných novín sa rozhodla napísať pani Habermanová 
a bude sa týkať podujatia Chrenovské stánky 2021. 
 
 
 
Požiadavky VMČ: 
 
VMČ žiada Stredisko mestských služieb: 
 
P42/2021 – o opravu spevnenej komunikácie pred obytným domom Ľ. Okánika 8 (kontaktná osoba 

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

 
P43/2021 - o opravu zámkovej dlažby pri podzemných kontajneroch na adrese Fatranská 6 
(kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
 
P44/2021 - o opílenie obrovskej lipy za zadnými vchodmi bytového domu Nábrežie mládeže 79-77. 
Haluze pri poryve vetra narážajú do okien a začínajú poškodzovať atiku strechy (kontaktná osoba 
Róbert Mikulášik, tel.: 0907 747 364 – fotka tvorí prílohu zápisnice). 
 
P45/2021 - o zafľakovanie cesty pri polopodzemných kontajneroch bytového domu Ľ.Okánika 4 
(kontaktná osoba Róbert Mikulášik, tel: 0907 747 364 – fotka tvorí prílohu zápisnice). 
 
P46/2021 - o zafľakovanie cesty medzi parkoviskom MŠ Ľ. Okánika a bytovom dome  
Ľ. Okánika 4. (kontaktná osoba Róbert Mikulášik, tel: 0907 747 364 – fotka tvorí prílohu 
zápisnice). 
 
 
VMČ žiada OŽP: 
 
P47/2021 - žiada OŽP o výber drevorezbára, aby z pôvodného kmeňa vyrezal vhodný námet pri ZŠ 
Fatranská (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
 
 
VMČ žiada OIVaR: 
 
P48/2021 - o nacenenie opravy chodníkov pred obytným domom Lipová 1-11 ako sa ide do vchodu 

(kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
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FOTO – PRÍLOHY: 
P44/2021 

 
 
P45/2021 
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P46/2021 

 

 
 
V Nitre dňa 08.07.2021 
 
    
 

 

 

Ing. Branislav Drgoňa v.r.                                                           Ing. Peter Košťál, PhD. v.r. 
     zapisovateľ výboru                                                                            podpredseda výboru 
 

 

 

 

 

 

 


