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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 28.7.2021 
s nasledovným programom: 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Došlá pošta 

2.1 – mat. č. 210701 Žiadosť od pána Maťašovského o vyriešenie čiastočného 
parkovania na Bohúňovej ul.   

2.2 – mat. č. 210702 Žiadosť od Petra Košťála vo veci výmen okien  a drevených otvorov 
v objekte Lipa časť B 

2.3 – mat. č. 210703 Žiadosť od pána Báreka vo veci parkovania pri BD Ľ. Okánika 14 
2.4 - mat. č. 210704 Sťažnosť od pani Žilkovej na rušenie prevádzok v budove Lipa 

(žiadala o pozvanie na rokovanie) 
2.5 – mat. č. 210705 Žiadosť od pani Bédiovej vo veci odkúpenia pozemku (mestské 

vinice) parc. č. 1090612 na pestovanie ovocia a zeleniny.  
3. Chrenovské stánky 
4. Staré a nové investičné akcie (za osobnej účasti zamestnanca OIVaR povereného                  

p. Matulom) 
5. Odpovede na pripomienky VMČ č.7 
6. Rôzne  

 
Zasadnutia sa zúčastnilo 8 členov (priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi). 
 
Prítomní prezenčne/online: JUDr. Filip Barbarič MPH, Mgr. Miloslav Špoták, Mgr. Ivana 
Habermanová (online), Róbert Mikulášik, Ing. Peter Košťál, PhD., Ing. Martin Horváth, doc. Anton 
Kretter, PhDr., Dušan Damašek (online) 
 
Neprítomní ospravedlnení: Ing. Štefan Štefek, Mgr. Pavol Halák, Anna Laurinec Šmehilová, 
PhD., Ing. Ondrej Fronc, Jozef Stümpel, Ing. Peter Oremus, PhD., 
 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie 

Rokovanie otvoril podpredseda VMČ pán Košťál. Privítal členov VMČ, ktorí sa zúčastnili na 
zasadnutí výboru. Členovia VMČ hlasovali za program zasadnutia VMČ, ktorý bol predložený na 
zasadnutie. 
 
Hlasovanie - za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu č. 2 - Došlá pošta 

 

2.1 – mat. č. 210701 Žiadosť od pána Maťašovského vo veci možného zriadenia čiastočného 
parkovania na chodníku s motorovým vozidlom na ulici Bohúňovej.  
 

Uznesenie č. 57/2021:  

1. VMČ žiadosť od pána Maťašovského prerokoval a postupuje predmetnú žiadosť na odbor 
dopravy.  

2. VMČ zároveň žiada odbor dopravy o poskytnutie informácie k vybavenosti predmetnej 
žiadosti  (p. Maťašovský a VMČ 7) 

 

Hlasovanie – Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
2.2. mat. č. 210702 Žiadosť od Petra Košťála vo veci výmeny okien a okenných otvorov v objekte 
Lipa časť B. 
 V rozpočtovom opatrení je vyčlenených 50 000,- Eur na Objekt Lipa časť B. Financie sú alokované 
na prerobenie, resp. dokončenie výmeny okenných a dverných otvorov na tejto budove. 2/3 tejto 
budovy je urobená.  
V pláne investičných akcií je: „PD Lipa-Výstavná č.6-VMČ č.7 – presun“ – suma 50 000,- Eur         
s poznámkou „predložená PHZ presahujúca pol. v rozpočte“.  
Z VMČ č.7 konaného dňa 23.06.2021 sme sa dozvedeli, že Nitrazdroj za tento kalendárny rok 2021 
sa nebude podieľať na spolufinancovaní oprave chodníka pred OC Lipa. Z toho dôvodu,                   
z nedočerpaných financií z VMČ, resp. pridelených ďalších 98 000,- Eur rozpočtu mesta Nitry (na 
podnet poslanca Dovičoviča), predkladám návrh, aby táto investičná akcia bola dofinancovaná v 
sume 50 000,- Eur rozpočtu VMČ č.7. 
Zápisnicu doručiť na odbor ekonomiky a rozpočtu, vedúcemu odboru Ing. Danišovi o zapracovanie 
podkladov do rozpočtu na najbližšie MZ v Nitre, následne na odbor OIVaR v Nitre. 
 

Uznesenie č. 58/2021: VMČ žiadosť Petra Košťála prerokoval a žiada odbor ekonomiky a rozpočtu 
vyčleniť sumu 50 000,- Eur z prostriedkov VMČ na opravu, výmenu okien a okenných otvorov na 
objekte Lipa časť B.  
 

Hlasovanie – Za: 6 (p. Košťál, p. Damašek, p. Špoták, p. Barbarič, p. Habermanová, p. Mikulášik), 
Proti: 0, Zdržal sa: 2 (p. Kretter, p. Horváth) 
 
2.3. mat. č. 210703 Žiadosť od pána Báreka vo veci vybudovania troch parkovacích miest na         
Ľ. Okánika 14. Ak by sa na mieste, kde boli vypílené stromy odstránili výčnelky po nich, mohlo by 
sa predmetné miesto upraviť na 3 parkovacie miesta.  
 
Uznesenie č. 59/2021: VMČ žiadosť pána Báreka  prerokoval a žiada odbor dopravy 
o informovanie „na základe akých pokynov sú značené vodorovné dopravné značenia pred vchodmi 
bytových domov na Chrenovej“?  
 
Hlasovanie – Za:8 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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2.4. mat. č. 210704 Sťažnosť na rušenie prevádzok v budove Lipa Mestským úradom v Nitre. Pani 
Žilková požiadala aj o vystúpenie na zasadnutí, VMČ jej vyhovel a na zasadnutie ju pozval.  
Na zasadnutí sa pani Žilková vyjadrila, že starší obyvatelia Chrenovej nesúhlasia s rušením 
prevádzok v Lipe. Na služby v tejto časti si už zvykli a ak by sa museli zrušiť boli by radi, ak by 
väčšina týchto služieb bola v ich blízkosti.  
Pán Špoták vysvetlil ako mesto Nitra postupuje a vysvetlil aj dôvod (bezpečnostný – únikové 
východy) stretnutia s prevádzkami, ktoré z hľadiska bezpečnosti budú musieť postupom času 
opustiť priestory Kina Lipa.  
 
Uznesenie č. 60/2021:  

1. VMČ sťažnosť pani Žilkovej prerokoval a berie ju na vedomie.   
2. VMČ žiada Službyt a Odbor majetku o hľadanie vhodných priestorov pre potrebné služby 

z objektu Kina Lipa v danej lokalite.  
3. VMČ odporúča Službytu  a vedeniu mesta Nitra udržať čo najdlhší čas existujúce prevádzky 

na poschodí objektu Kina Lipa. 
 

Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

2.5. mat. č. 210705 Žiadosť o odsúhlasenie odpredaja mestského pozemku p.č. 1090612 v k. ú. 
Chrenová. Jedná sa o nevyužívanú vinicu, ktorá by mala žiadateľke p. Bédiovej a jej manželovi 
slúžiť na pestovanie ovocia a zeleniny. Parcela je o výmere 716 m2, šírka parcely je 4 m.  
 
Uznesenie č. 61/2021: VMČ žiadosť pani Bédiovej prerokoval a odstupuje ju na vybavenie Odboru 
majetku. Zároveň žiadame Odbor majetku o informovanie VMČ Chrenová, Janíkovce o prístupoch, 
vzťahoch a sieťach predmetného pozemku.  
 

Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 3 – Chrenovské stánky 

Predseda VMČ informoval členov VMČ o aktuálnych informáciách týkajúcich sa podujatia 
Chrenovské stánky. Tie sa uskutočnia v termíne 20.-21.8.2021 na parkovisku pred vstupom do 
areálu Agrokomplexu.  
Trhy sú určené pre všetkých predajcov tovarov, remeselníkov, predajcov vlastných výrobkov, aj pre 
predajcov potravinových výrobkov a pre predajcov občerstvenia a alko a nealko nápojov. 

Prihláška: https://mestsketrhy.nitra.sk/ 

Uzávierka prihlášok: 4. 8. 2021 do 12:00 
 
Uznesenie č. 62/2021 – VMČ vzal informáciu o podujatí Chrenovské stánky na vedomie.  
 
Hlasovanie - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 4  

Staré a nové investičné akcie  
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Člen VMČ pán Horvát prečítal prítomným mail o aktuálnych investičných informáciách mestskej 
časti Chrenová, Janíkovce od vedúceho odboru OIVaR pána Matulu, ktorý sa zasadnutia nemohol 
zúčastniť z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Ďalej boli členovia VMČ informovaní 
o prepočítaných prostriedkoch, ktoré by mal mať  k dispozícii z minulého obdobia na investičné 
akcie.  
 
Uznesenie č. 63/2021: 1. VMČ vzal informácie o investičných akciách na vedomie. 
2. VMČ odporúča Odboru investičnej výstavby naceniť investičnú akciu „Sadová ul.“ v alternatíve 
budovať riešenú časť postupne podľa vydaného stavebného povolenia na mestskú komunikáciu 
v šírke 7 m a chodník na jednej strane v šírke 2 m. VMČ žiada nacenenie rozdeliť na A) hlavný ťah 
a B) vedľajšie odbočky.  
 

Hlasovanie – Za:8 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 5 – Odpovede na pripomienky 

Bez pripomienok 
 
K bodu č. 6  
Odpovede na pripomienky 

P 49/2021 VMČ žiada Odbor životného prostredia úplne odstrániť náletový /nikým nezasadený/ krík v 

priestore výjazdu z paralelnej ul. Dlhá pred Dlhá 35  - 37, ktorý obmedzuje výhľad vodičom áut v zákrute, 

kde môže prísť ku kolízii áut (kontaktná osoba doc. Kretter, tel. 0948 705317) 

P 50/2021 VMČ žiada Odbor životného prostredia o opílenie konárov za obytným domom Tr. A. 
Hlinku 3-11. (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
P 51/2021 VMČ žiada Odbor životného prostredia o opílenie stromov a kríkov pred a za obytným 
domom Výstavná 21. (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
P 52/2021 VMČ žiada OIVaR o nacenenie cestnej komunikácia za obytným domom 3-21. 
(kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
P 53/2021 VMČ žiada Odbor životného prostredia o pokosenie vo vnútrobloku ul. Ďumbierska. 
(kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
P 54/2021 VMČ žiada Odbor životného prostredia o opílenie stromu zasahujúceho do fasády 
bytového domu Výstavná 35, z boku (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
P 55/2021 VMČ žiada Odbor životného prostredia opätovné opílenie stromov a konárov na 
Vašinovej ulici (hore) (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
P 56/2021 VMČ žiada Odbor životného prostredia o opílenie stromov na Doležalovej ul. 17, zle 
prehľadná dopravná situácia (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
 
 
 
 
 
   Ing. Ľubica Gráfová, v.r.                                                            JUDr. Filip Barbarič MPH., v.r. 
     zapisovateľka výboru                                                                      predseda výboru 
 

 
 
V Nitre dňa 3.8.2021 
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