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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 7 Chrenová, Janíkovce 
 zo dňa 24.08.2022 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.30 hod. 

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

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Došlá pošta  

2.1. – mat. č. 220801 – Žiadosť o vyjadrenie z Odboru majetku k žiadosti Romana Gancarčíka 

k odpredaju pozemku o výmere 95 m2 v kat.úz. Chrenová vo vlastníctve Mesta Nitry 

2.2. - mat. č. 220802 – Žiadosť z Odboru služieb – referát evidencie obyvateľstva a domov 

k návrhu na pomenovanie novovzniknutých ulíc v katastrálnom území Veľké Janíkovce 

3. Odpovede na pripomienky VMČ 7 

4. Rôzne ( jesenné turnusy upratovania, rekonštrukcia Lipa)                   

 
 
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 8 členov.  
 
Hlasovanie - za: 0, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 2 - Došlá pošta: 
 
bod 2.1 - mat. č. 220801 – Žiadosť  vyjadrenie z Odboru majetku k žiadosti Romana Gancarčíka 
k odpredaju pozemku evidovaného ako parc. reg.  C KN č. 300/24 – záhrada o výmere 95 m2 
v kat.úz. Chrenová vo vlastníctve Mesta Nitry, zapísanej v LV č. 1223 v podiele 1/1. 
 
Uznesenie č. 64/2022: VMČ žiadosť prerokovalo a neodporúča odpredaj pozemku evidovaného 
ako parc. reg.  C KN č. 300/24 – záhrada o výmere 95 m2. v zmysle vyjadrenie ÚHA a Odboru 
dopravy. 
 
Hlasovanie - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
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bod 2.2 mat. č. 220602 – Žiadosť z Odboru služieb – referát evidencie obyvateľstva a domov 
k návrhu na pomenovanie novovzniknutých ulíc v katastrálnom území Veľké Janíkovce. Lokalitu 
tvoria tri ulice smerujúce od Dlhej ulice v smere na severovýchod. Jedna z vybudovaných ulíc sa 
pripája priamo na ulicu Dlhá a zvyšné dve sa spojnicami pripájajú na ulicu vedúcu do lokality. Sú 
podané dva návrhy:  
1. návrh predkladá Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra s navrhovanými názvami ulíc: 

a) Ulica kardinála Korca, 
b) Ulica Andreja Bielika, 
c) Ulica Eugena Filkorna, 
d) Ulica Imricha Paluckého, 
e) Ulica Augustína Roškovániho. 

2. návrh predkladajú vlastníci pozemkov s navrhovanými názvami ulíc: 
a) Maková ulica 
b) Figová ulica 
c) Slivková ulica 
d) Hrušková ulica 

 
Uznesenie č. 65/2022: VMČ č.7 žiadosť prerokovalo a odporúča Rímskokatolíckej cirkvi 
prehodnotiť názov Ulice kardinála Korca. Kardinál Korec si ako osobnosť zaslúži, aby po ňom bola 
pomenovaná ulica vo významnejšej lokalite v meste ako na periférii mesta. Zároveň žiada Referát 
obyvateľstva a domov, aby komisia kultúry zaujala stanovisko k spôsobu pomenovania názvov 
novovzniknutých ulíc v Meste Nitra a zvlášť o odporúčania v predmetnej lokalite. Materiál bude 
predložený opätovne na nasledujúcom VMČ č.7 Chrenová, Janíkovce. 

Hlasovanie - za:  8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 3: Odpovede na pripomienky 
 
VMČ 7 vzal na vedomie odpovede na pripomienky VMČ vrátane odpovede OŽP/P/48/2022 z dňa 
17.8.2022. V bode 2) píšete, že odpoveď dostaneme až po skompletizovaní týchto prác od 
jednotlivých dodávateľov za celé mesto. VMČ 7 týmto žiada o poskytnutie príslušnej informácie po 
vykonaní prác na Chrenovej a v Janíkovciach a zverejnení v denníkoch a nesúhlasí s tým, aby sme 
čakali, až kým budú tieto práce vykonané v celom meste (kontaktná osoba doc. Ing. Anton Kretter, 
tel.: 0948 705 317). 
 
 
Bod č. 4 – Rôzne (jesenné turnusy upratovania, rekonštrukcia Lipa)   
                 

Jesenné turnusy upratovania 2022 
Pán Halák navrhol pre mestskú časť Janíkovce skorší termín jesenného upratovania ako pôvodne 
zverejnený v druhej polovici novembra. Odôvodnil to tým, že Janíkovce sú mestská časť výlučne 
s rodinnými domami, veľa obyvateľov  - hlavne dôchodcov, využíva toto sezónne upratovanie na 
urobenie si poriadku na dvoroch a domácnostiach. V druhej polovici novembra, už môže byť 
náročné počasie na takéto práce.  
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Uznesenie č. 66/2022: VMČ č.7 žiada OŽP v harmonograme jesenného upratovania prehodiť 
turnus v lokalite Janíkovce z novembrového termínu na skorší termín – cca. o jeden kalendárny 
mesiac. Termín upratovania v lokalite Janíkovce sa môže zlúčiť s niektorým z termínov 
vyhradených pre lokalitu Chrenová. 
  
Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Rekonštrukcia Lipa – Výstavná 6 
Uznesenie č. 67/2022: VMČ č.7 súhlasí s vyčlenením finančných prostriedkov z VMČ na 
dofinancovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia Lipa – Výstavná č.6“ a zároveň žiada pána Matulu 
z OIVaR o predloženie položkového rozpočtu na predmetnú investičnú akciu pre VMČ č.7. 
Navýšenie rozpočtu na celkovú sumu bude odsúhlasený formou per rollam prostredníctvom emailu. 
  
Hlasovanie – Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 1 
 
Požiadavky VMČ č.7: 
 
VMČ č. 7 žiada Službyt: 
 
P42/2022: o údržbu rozhlasu v mestskej časti Nitra-Janíkovce. Hlavne je potrebné vymeniť batérie 
reproduktorov (kontaktná osoba Mgr. Pavol Halák, tel.: 0907 730 515). 
 
VMČ č. 7 žiada Stredisko mestských služieb: 
 
P43/2022: údržbu zelene v areáli kultúrno-spoločenského centra Janíkovce a odstránenie náletovej 
zelene (kontaktná osoba Mgr. Pavol Halák, tel.: 0907 730 515). 
 
P44/2022: o vypílenie stromu za bytovým domom Ďumbierska 57 (kontaktná osoba Ing. Peter 
Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
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 P44/2022 foto                                                                      P45/2022 foto 

 
 
P45/2022: o vypílenie trávovej džungle medzi vnútro blokmi – domami Dlhá- Ždiarska (kontaktná 
osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
 
P46/2022: o opílenie kríkov pred obytným domom Za Humnami 55-59 (kontaktná osoba Ing. Peter 
Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
 
P47/2022: o vypílenie stromov a kríkov na adrese Dlhá 4, z dôvodu vandalizmu na budove OSBD 
(kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
 
                 P47/2022 foto                                                                P48/2022 foto 
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VMČ č. 7 žiada Odbor životného prostredia: 
 
P48/2022: o premiestnenie lavičky pri detské ihrisko za byt. domom Štiavnická 8 – Žalár, dôvodu 
znečistenia vtáctvom a bližšieho kontaktu s deťmi. (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 
0918 749 680)., 
 
P49/2022: o úpravu stromov tieniacich pouličnému osvetleniu na Výstavnej ul. č 3 z boku domu 
k prevádzke Stará kotolňa (kontaktná osoba Róbert Mikulášik 0907 74 73 64). 
 
P49/2022 foto 
 

 
 

P50/2022: o úpravu stromov tieniacich pouličnému osvetleniu (2 lampy) na Výstavnej ul. č 3 za 
domom pri parkovisku za ZŠ Topoľová  (kontaktná osoba Róbert Mikulášik 0907 74 73 64). 
 
      P50/2022 foto 

 
 
V Nitre dňa 31.8.2022 
 
        Ing. Branislav Drgoňa, v.r.                                                 Ing. Peter Košťál, PhD., v.r. 
          zapisovateľ výboru                                                                       podpredseda výboru                          


