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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 7 Chrenová, Janíkovce 
 zo dňa 28.09.2022 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.00 hod. 

 
Prítomní: doc. Anton Kretter, PhD., Ing. Štefan Štefek, Ing. Peter Oremus, PhD., PhD., Ing. Martin 

Horváth, Mgr. Pavol Halák, Róbert Mikulášik, JUDr. Filip Barbarič MPH, 

Prítomní online: Dušan Damašek, Mgr. Miloslav Špoták, Ing. Ondrej Fronc, Ing. Peter Košťál 

PhD., Mgr. Ivana Habermanová 

Ospravedlnení: PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Došlá pošta  

2.1. – mat. č. 220901 - Prerokovanie žiadosti obyvateľov Fándlyho ulice vo veci frekvencie áut  

2.2. – mat. č. 220902 – Žiadosť o vyjadrenie od OIVaR vo veci návrhu zámeny pozemku pre 

potreby realizácie stavby „Cyklotrasa Vodná – Zelokvet v Nitre“ 

2.3. - mat. č. 220903 – Žiadosť Odboru služieb – referát evidencie obyvateľstva a domov 

k návrhu na pomenovanie novovzniknutých ulíc v katastrálnom území Veľké Janíkovce 

2.4. - mat. č. 220904 – žiadosť od OŽP o prerokovanie memoranda o spolupráci medzi mestom 

Nitra a GOC Nitra Development s.r.o. – Líniový park Selenec, Spišská ul. (zasadnutia sa 

zúčastní p. Šebík) 

3. Žiadosť o osobné stretnutie a objasnenie veci „prevzatie komunikácie v k.ú. Veľké Janíkovce, 

ulica Pri Studničke od developera Agro Janíkovce“ (zasadnutia sa zúčastní p. Velčický) 

4. Odpovede na pripomienky VMČ 7 

5. Pripomienky  

6. Október – stretnutia so seniormi  

7. Rôzne                  

 

K bodu č. 1 – Otvorenie 

 

Rokovanie otvoril predseda VMČ č.7 p. Barbarič. Privítal členov, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí 

výboru prezenčne a členov, ktorí boli prítomní online prostredníctvom aplikácie ZOOM 

a ospravedlnil neprítomných. Výboru sa zúčastnilo 12 členov.  

Následne sa hlasovalo o programe, ktorý bol predložený na zasadnutie bez zmien.  

Hlasovanie - za: 7 , proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu č. 2 - Došlá pošta: 

 

bod 2.1 - mat. č. 220901 – Žiadosť o vyjadrenie VMČ č.7 od obyvateľov ulice Fándlyho, ktorých 

zastupuje advokát JUDr. PhDr. Silvester Danóczy, PhD. Ako dôvod predloženia žiadosti uvádzajú 

zvýšenú premávku na ulici Fándlyho, ktorá je zapríčinená  jednak zlým napojením z Levickej cesty 

na R1, ako aj existujúcim dopravným značením „prejazd zakázaný“ na Bohúňovej ulici.  

Uznesenie č. 69/2022: VMČ č.7 žiadosť od obyvateľ ulice Fándlyho prerokoval a odporúča odboru 

dopravy riešiť dopravnú situáciu v zmysle rokovaní s KDI a jeho záveru o zrušení dopravného 

značenia „prejazd zakázaný“.  

 

Hlasovanie - za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 1 (Kretter) 

 

bod 2.2 - mat. č. 220902 – Žiadosť o vyjadrenie od OIVaR vo veci návrhu zámeny pozemku pre 

potreby realizácie stavby „Cyklotrasa Vodná – Zelokvet v Nitre“. Zámenou predmetnej 

nehnuteľnosti prichádza k trvalému riešeniu vlastníckeho vzťahu pod jestvujúcou miestnou 

komunikáciou a chodníkom. Z hľadiska aktuálnych príprav IA  „Cyklotrasa Vodná – Zelokvet 

v Nitre“ je predmetná nehnuteľnosť potrebná.  

Uznesenie č. 70/2022: VMČ č.7 žiadosť od OIVaR prerokoval a odporúča schváliť zámeny 

pozemkov pre potreby realizácie stavby „Cyklotrasa Vodná – Zelokvet v Nitre“. 

 

Hlasovanie - za: 9 , proti: 0 zdržal sa: 0 

 

bod 2.3 mat. č. 220703 – Žiadosť z Odboru služieb úradu– 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 
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b) Figová ulica 

c) Slivková ulica 

d) Hrušková ulica 

Uznesenie č. 71/2022: VMČ č.7 žiadosť prerokoval a odporúča Odboru služieb úradu – referát 

evidencie obyvateľov o vrátenie predmetného návrhu Biskupskému úradu a požiadať ich o 

prehodnotenie návrhu názvov ulíc aj s ohľadom na návrhy zo strany vlastníkov pozemkov. 

 

Hlasovanie - za: 6, proti: 3, zdržal sa: 0 

 

bod 2.4 - mat. č. 220704 -  Žiadosť od Odboru životného prostredia vo veci stanoviska 

k memorandu o spolupráci s cieľom vybudovania líniového parku a cyklotrasy popri potoku 

Selenec v úseku od Dlhej ulice po areál výstaviska Agrokomplex na svojich pozemkoch 

uzatvorením vzťahu medzi navrhovateľom „spoločnosť GOC Nitra Development s.r.o.  a Mestom 

Nitra. Zasadnutia sa zúčastnil zástupca spoločnosti GOC Nitra Development s.r.o. p. Šebík, ktorý 

s memorandom prítomných oboznámil.  

Uznesenie č. 72/2022: VMČ č.7 prerokoval návrh memoranda a vracia materiál na dopracovanie 

v zmysle diskusie na zasadnutí VMČ.  Predmetné pripomienky členov VMČ budú zaslané                

p. Šebíkovi mailom.  

 

Hlasovanie - za:11 , proti: 1 (Habermanová), zdržal sa: 0 

 

bod 3 - mat. č. 220905 – Žiadosť o osobné stretnutie a objasnenie veci „prevzatie komunikácie 

v k.ú. Veľké Janíkovce, ulica Pri Studničke od developera Agro Janíkovce“. Zasadnutia sa zúčastnil 

pán Velčický, ktorý členov infomroval o tom ako sa snaží kontaktovať zástupcov spoločnosti Agro 

Janíkovce za účelom prevzatia predmetnej komunikácie. Nakoľko MK nie je v majetku mesta Nitra 

nemajú obyvatelia zabezpečenú jej údržbu.  

Následne bola pánovi Velčickému prečítaná konverzácia ako aj  sled podniknutých krokov (zaslanie 

zmluvy   Agro Janíkovce vo veci prevzatia komunikácie do majetku mesta Nitra).  

 

Uznesenie č. 73/2022: VMČ č.7 žiadosť pána Velčického prerokoval a žiada Odbor majetku 

o opätovné vyzvanie spoločnosti Agro Janíkovce na podpísanie zmluvy o prevzatí MK Pri 

Studničke do majetku mesta Nitra. 

Hlasovanie – Za: 11 , Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č.4 – Odpovede na pripomienky 
Bez pripomienok 
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K bodu č. 5 - Požiadavky VMČ č.7: 
 
Odbor životného prostredia:  
P 51/2022 VMČ žiada OŽP o vytypovanie umiestnenia, počet a samotné osadenie smetných nádob 
na exkrementy na uliciach Matušincova a Pri Studničke v Janíkovciach, (kontaktná osoba PhDr. 
Anna Laurinec Šmehilová, PhD.tel.: 0905 161 326) 

P 52/2022 VMČ žiada doplniť jeden kôš na psie exkrementy na križovatku ulíc Sadová a Žitná. Je 
tam nový chodník.  V lokalite je množstvo psíčkarov a najbližší kôš je na začiatku Sadovej, kde už 
psíčkari nechodia. Príloha č. 1 (kontaktná osoba Ing. Martin Horváth, tel.: 0905 656 215) 

Príloha č. 1 

 

VMČ č. 7 žiada Službyt: 
P 53/2022: o údržbu rozhlasu v mestskej časti Nitra-Janíkovce. Hlavne je potrebné vymeniť batérie 
reproduktorov (kontaktná osoba Mgr. Pavol Halák, tel.: 0907 730 515). 
P 54/2022: údržbu zelene v areáli kultúrno-spoločenského centra Janíkovce a odstránenie náletovej 
zelene (kontaktná osoba Mgr. Pavol Halák, tel.: 0907 730 515). 
 
K bodu č.6 – Stretnutia so seniormi „mesiac úcty k starším“ 
Uznesenie č. 74/2022: VMČ č.7 sa uzniesol na nasledovných termínoch, miestach a časoch 
stretnutí so seniormi pri príležitosti mesiaca úcty k starším.  

10.10.2022 o 15.00 h        KD Janíkovce (program pieseň s deťmi z MŠ v Janíkovciach, Janíkovskou s           
studničkou a HS Orions) 

18.10.2022 o 15.00 h        ZŠ Fatranská (program speváčka Janissa (Janka Šimková))  
20.10.2022 o 15.00 h        Zariadenie pre seniorov Olympia (program speváčka Janissa (Janka Šimková)) 

 
V Nitre dňa 29.9.2022 
 

 

 

 

 
        Ing. Ľubica Gráfová, v.r.                                                           JUDr. Filip Barbarič, MPH., v.r. 
          zapisovateľ výboru                                                                           predseda výboru                     

                                     


