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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 7 Chrenová, Janíkovce 
 zo dňa 30.03.2021 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.30 hod. 

 
Prítomní: Ing. Peter Košťál, PhD., Ing. Peter Oremus PhD., Mgr. Miloslav Špoták, Ing. Štefan 
Štefek, Ing. Martin Horváth, 
Prítomní online: doc. Anton Kretter, PhD., Dušan Damašek, PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, Ing. 
Ondrej Fronc, Mgr. Ivana Habermanová, JUDr. Filip Barbarič MPH, 
Ospravedlnení: Róbert Mikulášik, Mgr. Pavol Halák 
 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu  
2. Došlá pošta  

2.1. – mat. č. 220301 – Žiadosť od odboru majetku vo veci vyjadrenia sa k pozemku v k.ú. 
Chrenová. Odbor majetku eviduje žiadosť od spol. AXA Projekt s.r.o., ako splnomocnený 
zástupca investora – Kaufland Slovenskej republiky, v.o.s., o uzatvorenie nájomnej zmluvy, 
predmetom ktorej bude prenájom častí pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra spolu o výmere  
951 m2 .  

2.2. mat. č. 220302 – Žiadosť od odboru majetku vo veci vyjadrenia sa k ponuke na 
nadobudnutie stavebného objektu „SO 05.06 verejné osvetlenie“ v rámci  výstavby  IBV  
Golianovská   ulica. Spoločnosť Elcomp s.r.o. nesúhlasí s nadobudnutím SO 05.06 do 
majetku a jeho následným prevádzkovaním z dôvodu nepoužitia typových svietidiel 
používaných na verejnom osvetlení v meste Nitra.  

2.3. – mat. č. 220303 -  Žiadosť od p. Dandela vo veci vyasfaltovania komunikácie v k.ú. 
Janíkovce, ulica Kúria. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje, že predmetná ulica vyzerá ako 
poľná cesta. Povrch je nespevnený, nachádzajú sa na nej hlboké koľaje a prejazd osobnými 
autami je ťažký.  

2.4.  - mat. č. 220304– Žiadosť od odboru životného prostredia vo veci prehodnotenia 
stanoviska k odstráneniu nevyužívaných, starých a poškodených detských ihrísk v lokalite 
Chrenová.  

2.5.  – mat. č. 220305 – vytipovanie vhodných stanovíšť v mestskej časti Chrenová, Janíkovce 
pre zdieľané kolobežky.  

2.6 - mat. č. 220306 – Zmena uznesenia VMČ č. 17/2022 - VMČ sa oboznámil s informatívnou 
správou a odporúča ju opätovne predložiť na najbližšom zasadnutí VMČ v marci. (kontaktná 
osoba: Ing. Martin Horváth a Ing. Štefan Štefek) 
2.7 – mat. č. 220307 – Žiadosť od odboru služieb úradu vo veci vyjadrenia sa ku kandidátovi 
na prísediaceho Okresného súdu Nitra 
2.8 – mat. č. 220308 - Žiadosť od odboru majetku vo veci vyjadrenia sa k výpožičke pozemku 
reg.     „C“ KN parc. č. 360/3 v k.ú. Veľké Janíkovce vo vlastníctve Mesta Nitra. 

3. Odsúhlasenie zoznamu stanovíšť na použitý kuchynský odpad v mestskej časti Chrenová, 
Janíkovce pre odbor ŽP. 

4. Nahlásenie požiadaviek VMČ na blokové čistenie ulíc 
5. Návrh lokality na umiestnenie Veľkokapacitného kontajneru na komunálny odpad – moloky  
6. Odpovede na pripomienky VMČ č.7 
Pripomienka p. Mikulášik – VMČ žiada odbor dopravy MsÚ o zriadenie vodorovného dopravného 
značenia pred bytovým domom Ľ. Okánika 14, ako prechod cez chodník k OD Progres.  
7. Rôzne a Diskusia 
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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 prezenčne a členov, ktorí boli prítomní online prostredníctvom aplikácie ZOOM. Zo 
zasadnutia sa ospravedlnili p. Halák a p. Mikulášik.  Rokovania sa spolu celkom zúčastnilo 11 
členov.  
Členovia VMČ č.7 hlasovali za program zasadnutia, ktorý bol predložený na zasadnutie, s tým, že 
do programu sa doplnili nové body: bod č. 4 Nahlásenie požiadaviek VMČ na blokové čistenie ulíc 
a mat. č. 220308 - Žiadosť od odboru majetku vo veci vyjadrenia sa k výpožičke pozemku reg.     
„C“ KN parc. č. 360/3 v k.ú. Veľké Janíkovce vo vlastníctve Mesta Nitra.  
 
Hlasovanie - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 2 - Došlá pošta: 
 
bod 2.1 - mat. č. 220301 – Žiadosť od odboru majetku vo veci vyjadrenia sa k pozemku v k.ú. 
Chrenová. Odbor majetku eviduje žiadosť od spol. AXA Projekt s.r.o., ako splnomocnený zástupca 
investora – Kaufland Slovenskej republiky, v.o.s., o uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom 
ktorej bude prenájom častí pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra spolu o výmere  951 m2 .  
Uznesenie č. 21/2022: VMČ žiadosť od odboru majetku prerokoval a odporúča prenájom 
predmetných častí pozemkov pre účely vybudovania chodníka v zmysle pripomienok odborných 
útvarov a odborov MsÚ v Nitre.  
 
Hlasovanie - za:8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
bod 2.2 mat. č. 220302 – Žiadosť od odboru majetku vo veci vyjadrenia sa k ponuke na dobudnutie 
stavebného objektu „SO 05.06 verejné osvetlenie“ v rámci  výstavby  IBV  Golianovská   ulica. 
Spoločnosť Elcomp s.r.o. nesúhlasí s nadobudnutím SO 05.06 do majetku a jeho následným 
prevádzkovaním z dôvodu nepoužitia typových svietidiel používaných na verejnom osvetlení 
v meste Nitra. 
Uznesenie č. 22/2022: VMČ žiadosť od odboru majetku prerokoval a odporúča spoločnosti Best-
clue v rámci výstavby „IBV Golianovská ulica, Nitra-Janíkovce“ rokovať s Elcompom s.r.o. 
a následne po výmene osvetlenia žiadosť o vyjadrenie nanovo predložiť na zasadnutie VMČ 
Chrenová, Janíkovce.  

Hlasovanie - za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
bod 2.3 - mat. č. 220303 -  Žiadosť od p. Dandela vo veci vyasfaltovania komunikácie v k.ú. 
Janíkovce, ulica Kúria. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje tým, že predmetná ulica vyzerá ako 
poľná cesta. Povrch je nespevnený, nachádzajú sa na nej hlboké koľaje a prejazd osobnými autami 
je ťažký. 
Uznesenie č. 23/2022: VMČ žiadosť od pána Dandela prerokoval a žiada Stredisko mestských 
služieb (ďalej SMS) o nacenenie investičnej akcie „ulica Kúria“ a vyasfaltovanie povrchu 
predmetnej komunikácie v hrúbke 5 cm.  
 
Hlasovanie – Za: 10, Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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bod 2.4 - mat. č. 220304 – Žiadosť od odboru životného prostredia vo veci prehodnotenia 
stanoviska k odstráneniu nevyužívaných, starých a poškodených detských ihrísk v lokalite 
Chrenová. 
Uznesenie č. 24/2022: VMČ prerokoval žiadosť a žiada odbor životného prostredia o predloženie 
„pasportu ihrísk“ a prítomnosť povereného pracovníka OŽP na najbližšie zasadnutie VMČ, ktoré 
bude v mesiaci apríl.  
 
Hlasovanie – Za:10 , Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
bod 2.5 - mat. č. 220305 – vytipovanie vhodných stanovíšť v mestskej časti Chrenová, Janíkovce 
pre zdieľané kolobežky.  
Uznesenie č. 25/2022: VMČ prerokoval bod programu a súhlasí s takto predloženým materiálom  
Hlasovanie – Za:10 , Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
bod 2.6 - mat. č. 220306 – Zmena uznesenia VMČ č. 17/2022  „VMČ sa oboznámil s 
informatívnou správou a odporúča ju opätovne predložiť na najbližšie zasadnutie VMČ v marci. 
(kontaktná osoba: Ing. Martin Horváth a Ing. Štefan Štefek)“ 
Uznesenie č. 26/2022: VMČ materiál prerokoval a žiada Stredisko mestských služieb o nacenenie 
vyasfaltovania komunikácie ulice J.C. Hronského  v hrúbke 5 cm.  
 
Hlasovanie – Za:11, Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
bod 2.7 - mat. č. 220307 – Žiadosť od odboru služieb úradu vo veci vyjadrenia sa ku kandidátke na 
prísediacu Okresného súdu Nitra na funkčné obdobie 4 rokov. Navrhovaná kandidátka splnila 
všetky predpoklady zvoliteľnosti a písomne vyjadrila súhlas so svojou voľbou.  
Uznesenie č. 27/2022: VMČ prerokoval žiadosť od  odboru služieb úradu a súhlasí s menovaním 
kandidátky za prísediacu Okresného súdu Nitra na funkčné obdobie 4 rokov. 
 
Hlasovanie – Za:11, Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
bod 2.8 - mat. č. 220308 – Žiadosť od odboru majetku vo veci vyjadrenia sa k výpožičke pozemku 
reg. „C“ KN parc. č. 360/3 v k.ú. Veľké Janíkovce vo vlastníctve Mesta Nitra pre p. Michala Áča. 
Ide o pozemok, na ktorom sa nachádza miestna komunikácia Golianovská ulica. Z dôvodu získania 
stavebného povolenia a zabezpečenia právneho vzťahu k pozemku č. 360/3, na ktorom bude 
vybudované napojenie predmetnej stavby IBV na Golianovskú ulicu, požiadal investor o výpožičku 
časti  o výmere 60m2  z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 360/3 v k.ú. Veľké Janíkovce vo vlastníctve 
mesta Nitra.  
Uznesenie č. 28/2022: VMČ prerokoval žiadosť od odboru majetku a odporúča schváliť výpožičku 
pozemkov pre žiadateľa p. Áča o výmere 60m2  z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 360/3 v k.ú. Veľké 
Janíkovce vo vlastníctve mesta Nitra. 
 
Hlasovanie – Za:11, Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
bod č. 3 Odsúhlasenie zoznamu stanovíšť na použitý kuchynský odpad v mestskej časti Chrenová, 
Janíkovce pre odbor ŽP. 
 
Uznesenie č. 29/2022: VMČ prerokoval materiál týkajúci sa navrhnutia stanovíšť na ktorých bude 
umiestnený kontajner na použitý kuchynský odpad a schvaľuje nasledovný zoznam stanovíšť: 
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1 Dlhá 9 
2 Ďumbierska 47 
3 Nábrežie mládeže 73 
4 Trieda A. Hlinku 51 
5 Kremnická (vedľa parkoviska Lidl) 
6 Dlhá 23 (Zástavka MHD Papuča, alebo bližšie k Papuči) 
7 Ďumbierska 27 (za Jednotou, alebo pred Jednotou) 
8 Ľ. Okánika 14 (alebo bližšie k Progresu, namiesto Tr. A. Hlinku 51) 
9 Okružná, Pri obchode Coop Jednota v Janíkovciach (pri ostatných molokoch) 
10 Lúčna (alebo bližšie k N-CENTRO) 

 
Hlasovanie – Za:11, Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
bod č. 4 Žiadosť od Strediska mestských služieb vo veci nahlásenia 2 požiadaviek VMČ na blokové 
čistenie ulíc.  
Uznesenie č. 30/2022: VMČ prerokoval žiadosť od Strediska mestských služieb vo veci nahlásenia 
2 ulíc v mestskej časti Chrenová, Janíkovce na blokové čistenie a schvaľuje blokové čistenie ulíc 
vykonať na: 1. Ždiarska – Ďumbierska (zadný chod ZŠ Fatranská), 2. Výstavná 37 - 39 
 
Hlasovanie – Za:11, Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 
bod č. 5 Návrh lokality na umiestnenie Veľkokapacitného kontajneru na komunálny odpad – 
moloky.  
Uznesenie č. 31/2022: VMČ prerokoval bod programu „návrh lokality na umiestnenie 
Veľkokapacitného kontajneru na komunálny odpad“ a navrhuje ho umiestniť na adrese medzi 
Kozmonautov 7 a Kozmonautov 2-14. 
 
Hlasovanie – Za:11, Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
bod č. 5 Odpovede na pripomienky - Bez pripomienok 
 
K bodu č. 6 - Rôzne 
VMČ sa zaoberal investičnou akciou „Sadová ulica“ a prijal nasledovné uznesenia: 
Uznesenie č. 32/2022: VMČ žiada Stredisko mestských služieb o predbežné informácie, koľko 
finančných prostriedkov bolo použitých z rozpočtového opatrenia v zmysle uznesenia 155/2021 zo 
dňa 20.5.2021 (Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa doplňuje nedostatočne vyčlenený objem 
financií pre jednotlivé VMČ na správu a údržbu MK. Celá suma bude rovnomerne rozdelená               
po 95 000,-€ pre každý VMČ) na území mestskej časti Chrenová, Janíkovce, v ktorých lokalitách 
a koľko je finančných prostriedkov k dispozícii na rok 2022.  
Hlasovanie – Za:9, Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 33/2022: A)VMČ odporúča poslancom MZ  v Nitre pripraviť materiál „rozpočtové 
opatrenia“ na dofinancovanie investičnej akcie „komunikácia Sadová“ v zmysle diskusie VMČ 
s uložením dažďovej kanalizácie pod novovybudovanú miestnu komunikáciu. Dofinancovanie 
VMČ odporúča riešiť z finančných prostriedkov, ktoré budú mestu uhradené z poplatkov dane za 
rozvoj v danej MČ.  
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       B) VMČ žiada OEaR, aby sa prostriedky, ktoré boli mestu Nitra uhradené 
z poplatku dane za rozvoj v Janíkovciach použili na prepojenie ulíc a súvislé opravy v MČ 
Janíkovce.  
Hlasovanie – Za:10, Proti: 0 Zdržal sa: 1 
 
VMČ vyslovuje poďakovanie SMS za vyčistenie náletových drevín na Janíkovskom cintoríne.  
 
Požiadavky VMČ: 
VMČ žiada Stredisko mestských služieb: 
P 12/2022 - o osadenie zábradlia od bytového domu Dlhá 60, smerom hore kopcom k zástavke ul. 
Bohúňova (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680) 
P 13/2022 - SMS žiadam o vyčistenie priestranstiev okolo Lipy a vyčistenie pešieho priechodu 
medzi ZŠ Fatranská a ProCare (kontaktná osoba Ing. Martin Horváth, tel.: 0905 656 215) – Príloha 
2 až 8 
VMČ žiada Odbor dopravy:  
P 14/2022 - o vyhotovenie parkoviska na ul. Liptovská ako je v prvej polovici cestnej komunikácie 
(kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680) 
VMČ žiada Odbor životného prostredia:  
P 15/2022 - o vyčistenie kanálov od napadaného lístia z minulej jesene za obytným domom 
Javorová 2 - 10 a Výstavná 29 - 35 na Chrenovej II (kontaktná osoba doc. Kretter, tel.: 0948 
705317) 
P 16/2022 - o odstránenie biologického odpadu z pred bytového domu Výstavná 9 a 11, a pred 
bytového domu Brezová 2 a 4 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
P 17/2022 - o vypílenie kríkov pred potravinami a vinárstvom na Dlhej 2 z dôvodu neustáleho 
znečisťovania neprispôsobivými občanmi (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 
749 680) – Príloha 1 
 
 
 
 
 
 

V Nitre dňa 7.4.2022 
 

 

 

 

 
        Ing. Ľubica Gráfová, v.r.                                               Ing. Peter Košťál, PhD., v.r. 
        zapisovateľka výboru                                                                   podpredseda výboru 
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Príloha 1 - parkovanie     Príloha 2 Lipa – (smeti) 

    

Príloha 3 – Lipa (smeti)      Príloha 4 – Lipa (smeti) 

    

Príloha 5 – Lipa (smeti)      Príloha 6 – Lipa (smeti) 
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Príloha 7 – Lipa (smeti)      Príloha 8 -  Fatranská (Lístie)     

                  

    

                                

                                      


