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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 7 Chrenová, Janíkovce 
 zo dňa 27.04.2022 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 15.30 hod. 

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

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Došlá pošta  

2.1. – mat. č. 220401 – Žiadosť od pani Tomašekovej k oprave poškodeného asfaltu a výtlkov 

v okruhu ulice Tríbečská od č.d.5 

2.2. - mat. č. 220402 – Žiadosti od Spoločenstva vlastníkov bytového domu Dlhá 62 na 

zaradenie rekonštrukcie chodníka na Dlhej 62 do investičných akcií po vykonanej 

obhliadke a nacenení OVaR 

2.3.  - mat. č. 220403 – Žiadosť Odboru majetku k opätovnému vyjadreniu k ponuke spoločnosti 

BEST-clue s.r.o. týkajúci sa objektu „SO 05.06 verejné osvetlenie“  v rámci stavby „IBV 

Golianovská ulica, Nitra-Janíkovce“ 

2.4.  - mat. č. 220404 – Žiadosti občanov podané cez portál „odkazprestarostu“ a ocenené 

OVaR k zaujatiu stanoviska:  

2.4.1. vybudovanie chodníka na ulici Ždiarska k supermarketu 

2.4.2. vybudovanie bezbariérovosti na ulici Tr. A. Hlinku 53 

2.4.3. vybudovanie bezbariérovosti na ulici Tr. A. Hlinku 49 – zadný vchod 

2.5. – mat. č. 220405 – Žiadosť z Odboru majetku k vyjadreniu žiadosti pani Adámekovej 

k odkúpeniu 3 pozemkov v katastrálnom území Veľké Janíkovce 

3. Vyjadrenie pracovníka OŽP k prehodnoteniu stanoviska k odstráneniu nevyužívaných, starých a 

poškodených detských ihrísk v lokalite Chrenová za jeho osobnej účasti 

4. Odpovede na pripomienky VMČ 7 

5. Rôzne a diskusia                   

 
 
 
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 
a ospravedlnil neprítomných. Výboru sa zúčastnilo 9 členov.  
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Členovia VMČ č.7 hlasovali za program zasadnutia, ktorý bol predložený na zasadnutie, s tým, že 
ako prvý bod sa prerokuje bod č. 3 aj kvôli osobnej účasti pani Jakubčinovej z OŽP. 
 
Hlasovanie - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 3: Vyjadrenie pracovníka OŽP k prehodnoteniu stanoviska k odstráneniu 
nevyužívaných, starých a poškodených detských ihrísk v lokalite Chrenová za jeho osobnej 
účasti 
Pani Jakubčinová z OŽP vysvetlila členom VMČ č. 7 dôvody, pre ktoré je potrebné vyradiť 
nevyužívané, staré a poškodené detské ihriská v lokalite Chrenová. Viaceré z nich nespĺňajú 
aktuálne bezpečnostné normy, sú v zlom technickom stave a ich údržba je finančne a časovo 
neúnosná. Členovia VMČ č. 7 posudzovali predložený návrh detských ihrísk určených na 
odstránenie. 
 
Uznesenie č. 34/2022: VMČ č.7 prerokoval predložený návrh na odstránenie detských ihrísk 
a neodporúča odstrániť zo zoznamu detské ihrisko v lokalite Chrenová I. s poradovým číslom 17 na 
ulici Nábrežie mládeže 17 a odporúča ho ponechať v prevádzke. 
 
K výboru sa pridal pán Halák. 
 
Hlasovanie – Za: 9, Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 2 - Došlá pošta: 
 
bod 2.1 - mat. č. 220401 – Žiadosť od pani Tomašekovej k oprave poškodeného asfaltu a výtlkov 
pred panelovým domom v okruhu ulice Tríbečská od č.d.5. Priestranstvo je naviac zle vyspádované 
a tvoria sa kaluže po intenzívnom daždi. 
 
Uznesenie č. 35/2022: VMČ žiadosť prerokoval a žiada Stredisko mestských služieb o opravu 
výtlkov a zároveň žiada OVaR o nacenenie predmetnej opravy. 
 
Hlasovanie - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
bod 2.2 mat. č. 220402 – Žiadosti od Spoločenstva vlastníkov bytového domu Dlhá 62 na 
zaradenie rekonštrukcie chodníka na Dlhej 62 do investičných akcií po vykonanej obhliadke 
a nacenení OVaR, ktorá bola stanovená vo výške 2.100 €. Opätovným zaradením o prerokovanie 
bodu tejto akcie je snaha urýchliť predloženie na Mestskom zastupiteľstve. 
 
Uznesenie č. 36/2022: VMČ č.7 žiadosť prerokovalo a odporúča zaradiť investičnú akciu do 
zásobníka investičných akcií (poverený pán Horváth pre interné potreby VMČ č.7). 

Hlasovanie - za:  9, proti: 0, zdržal sa: 0 
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bod 2.3 - mat. č. 220403 -  Žiadosť Odboru majetku k opätovnému vyjadreniu k ponuke 
spoločnosti BEST-clue s.r.o. týkajúci sa objektu „SO 05.06 verejné osvetlenie“  v rámci stavby 
„IBV Golianovská ulica, Nitra-Janíkovce“. Investor spoločnosti po novom oznámil, že dal vymeniť 
svietidlá podľa odporučenia spoločnosti ELCOMP a VMČ č.7 z predchádzajúceho zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 37/2022: VMČ č.7 žiadosť prerokovalo a súhlasí s novo-predloženou ponukou. 
 
Hlasovanie – Za: 9, Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 
bod 2.4 - mat. č. 220404 – Žiadosť občanov podané cez portál „odkazprestarostu“ a ocenené OVaR 
k zaujatiu stanoviska:  

2.4.1. vybudovanie chodníka na ulici Ždiarska k supermarketu 

2.4.2. vybudovanie bezbariérovosti na ulici Tr. A. Hlinku 53 

2.4.3. vybudovanie bezbariérovosti na ulici Tr. A. Hlinku 49 – zadný vchod 

Uznesenie č. 38a/2022: VMČ č.7 žiadosť prerokoval a nesúhlasí s vybudovaním nového chodníka 
kvôli bezpečnosti, keďže by ústil priamo do križovatky a kvôli absencii dodržania dopravných 
noriem a parametrov. 
 
Uznesenie č. 38b/2022: VMČ č.7 žiadosť prerokoval a súhlasí s debarierizáciou chodníka, avšak 
žiada predmetnú akciu naceniť aj Stredisku mestských služieb. 
 
Uznesenie č. 38c/2022: VMČ č.7 žiadosť prerokoval a súhlasí s debarierizáciou chodníka, avšak 
tiež žiada predmetnú akciu naceniť aj Stredisku mestských služieb. 
 
Hlasovanie – Za: 9 , Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 
bod 2.5 - mat. č. 220405 – Žiadosť z Odboru majetku k vyjadreniu žiadosti pani Adámekovej 
k odkúpeniu pozemkov „C“ KN parc. č. 362/10 – zast. plocha a nádvorie o výmere 30 m2, parc. č. 
362/11 - zast. plocha a nádvorie o výmere 13 m2 a parc. č. 362/30 - zast. plocha a nádvorie 
o výmere 20 m2 a v katastrálnom území Veľké Janíkovce, zapísané na LV č. 492 na vlastníka Mesto 
Nitra, ktoré sa nachádzajú v priamom susedstve medzi nimi odkúpeným bývalým Kultúrnym 
domom v Janíkovciach a verejným chodníkom. 
 
Uznesenie č. 39/2022: VMČ č.7 žiada o prerokovanie predmetnej žiadosti na májovom zasadnutí 
VMČ č.7 
  
Hlasovanie – Za: 9, Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 4: Odpovede na pripomienky - Bez pripomienok 
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Bod č. 5 – Rôzne a diskusia 
 
Uznesenie č. 40/2022: VMČ prerokoval stanovisko OŽP vo veci rozkopávky verejnej zelene po 
rekonštrukcii plynového potrubia v lokalite Chrenová III. a vyjadruje nespokojnosť na základe 
fyzickej obhliadky a žiada vyčistenie zelene od kameňov.  
 
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 
Požiadavky VMČ č.7: 
 
VMČ č. 7 žiada Odbor životného prostredia: 
 
P18/2022: o odstránenie opílených zvyškov stromov spred ohrady cintorína v Janíkovciach, ktoré 
bránia parkovaniu vozidiel a tiež o opílenie chorých stromov, ktoré neboli opílené počas opilovania 
v areáli cintorína (kontaktná osoba Anna Šmehilová 0905 161 326 a Anna Horková, tel.: 0910 502 
713). 
 
P19/2022: o odstránenie biologického odpadu z pred bytového domu Sitnianska 5-7 (kontaktná 

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

 

 
VMČ 7 žiada Stredisko mestských služieb: 
 
P20/2022: o opílenie stromu zasahujúceho do bytového domu na Kozmonautov 7 (kontaktná osoba 
Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
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P20/2022                                                                       P21/2022 

 
 
P21/2022: o opravu výtlku na Vašinovej ul. – ženská basa (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. 
tel.: 0918 749 680). 
 
VMČ 7 žiada Stavebný úrad: 
 
P22/2022: o preverenie povolenia stánku pri Progresi a následných ďalších krokoch v zmysle 
platnej VZN (kontaktná osoba VMČ č.7) 
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VMČ 7 žiada Mestskú políciu: 
 
P23/2022: o opätovnú kontrolu plnenia nariadenia pri odprataní nezákonne vyvezeného stavebného 
odpadu pred domom pani Takáčovej na ulici Golianovská 43 v Janíkovciach (kontaktná osoba 
Anna Horková, tel.: 0910 502 713). 
 
 
 
 
 
 
 

V Nitre dňa 4.5.2022 
 

 

 

 

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

                                      


