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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 7 Chrenová, Janíkovce 

 zo dňa 29.06.2022 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.30 hod. 

 

Prítomní: JUDr. Filip Barbarič MPH, Mgr. Miloslav Špoták, Ing. Ondrej Fronc, doc. Anton 

Kretter, PhD., Róbert Mikulášik 

Prítomní online: Dušan Damašek, Ing. Martin Horváth, Ing. Peter Košťál, PhD., Mgr. Ivana 

Habermanová 

Ospravedlnení: PhDr. Anna Laurinec Šmehilová PhD, , Ing. Štefan Štefek, Mgr. Pavol Halák, Ing. 

Peter Oremus PhD. 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Došlá pošta  

2.1. – mat. č. 220601 – Žiadosť správcu BD Výstavná 29-35 o návrh riešenia dlhodobého 

problému s havarijným stavom kanalizácie 

2.2. - mat. č. 220602 – Žiadosť od SVB o povolenie uzatvoriť priestor medzi blokmi Sitnianska 

5-7 a Kremnická 1-9 

2.3.  - mat. č. 220603 – Žiadosť z OM o vyjadrenie k ponuke na odkúpenie pozemku v kat. území 

Chrenová parc. číslo 2453/22 o výmere 37.638 m2 

2.4.  - mat. č. 220604 – Žiadosť pani Vargovej o opravu parkoviska pred BD na ulici Dlhá 64-

70  

2.5.  - mat. č. 220605 – Žiadosť od pána Tatara k riešeniu nevyhovujúceho stavu kanalizácie 

počas búrok v BD Karpatská 2 – 6 a k zlepšeniu čistenia krajníc a uličných vpustí na 

uliciach Karpatská, Sitnianska a Dlhá 

2.6. – mat. č. 220606 – Žiadosť o odstránenie stĺpov na volejbalovú sieť na ijrisku kolektívnych 

športov na ulici Biringerova/Clementisova 

2.7. – mat. č. 220607 – Sťažnosť pani Kupkovej k zaplaveniu miestnej komunikácie J.C. 

Hronského 

2.8. – mat. č. 220608 - Žiadosti občanov podané cez portál „odkazprestarostu“ a ocenené 

OVaR k zaujatiu stanoviska:  

2.8.1. súvislá oprava na Akademickej ulici ( od AX po Výstavnú ul.) 

2.8.2. súvislá oprava chodníka na ulici Dlhá 28 

3. Výzva z OŽP na pripojenie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu zo ZSVS 

4. Odpovede na pripomienky VMČ 7 

5. Rôzne ( príspevok p. Mikulášika k rušeniu malých vnútroblokových ihrísk)                   
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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 9 členov.  

Pán predseda navrhol zlúčiť body 2.1. a 2.5. do jedného bodu a doplniť do programu bod 2.9. – 

Zaujatie stanoviska k novému predajnému stánku kebabu pred OD Progres. 

 

Hlasovanie - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K výboru sa pripojil pán Košťál prostredníctvom aplikácie ZOOM. 

 

 

K bodu č. 2 - Došlá pošta: 

 

bod 2.1 - mat. č. 220601 – Žiadosť správcu BD Výstavná 29-35 o návrh riešenia dlhodobého 

problému s havarijným stavom kanalizácie. 

bod 2.5 - mat. č. 220605 – Žiadosť od pána Tatara k riešeniu nevyhovujúceho stavu kanalizácie 

počas búrok v BD Karpatská 2 – 6 a k zlepšeniu čistenia krajníc a uličných vpustí na uliciach 

Karpatská, Sitnianska a Dlhá. 

 

Uznesenie č. 51/2022: VMČ žiadosť prerokovalo a žiada Stredisko mestských služieb o vyčistenie 

dažďových vpustí v problémových lokalitách za prítomnosti správcov bytových domov. VMČ7 

zároveň žiada o informáciu, kedy boli predmetné dažďové vpuste naposledy čistené.  

 

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

 

 

bod 2.2 mat. č. 220602 – Žiadosť od SVB o povolenie uzatvoriť priestor medzi blokmi Sitnianska 

5-7 a Kremnická 1-9 

 

Uznesenie č. 52/2022: VMČ č.7 žiadosť prerokovalo a nakoľko predmetný pozemok nepatrí do 

majetku Mesta Nitra, nemôže k predmetnej žiadosti zaujať stanovisko. 

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

 

 

bod 2.3 - mat. č. 220603 -  Žiadosť z OM o vyjadrenie k ponuke na odkúpenie pozemku vo 

vlastníctve Mgr. Mareka Rovňáka v kat. území Chrenová parc. číslo 2453/22 o výmere 37.638 m2 

 

Uznesenie č. 53/2022: VMČ č.7 žiadosť prerokovalo a prikláňa sa k stanovisku Útvaru hlavného 

architekta, ktorý odporúča odkúpenie časti parcely v polohe navrhovanej VPS č. 1.45 pre možnosť 

vybudovania komunikácie „Malý južný obchvat v prepojení ulíc Priemyselná – Dlhá – Levická“ 

s patričnou územnou rezervou v prípade vedenia cesty I/64 v tejto trase. 

 

Hlasovanie – Za: 7, Proti: 1 (p. Košťál) Zdržal sa: 1 (p. Habermanová) 
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bod 2.4 - mat. č. 220604 – Žiadosť pani Vargovej o opravu parkoviska pred bytovým domom na 

ulici Dlhá 64-70  

Uznesenie č. 54/2022: VMČ č.7 žiadosť prerokoval a zaraďuje investičnú akciu do zásobníka 

investičných akcií. 

 

Hlasovanie – Za: 9 , Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

mat. č. 220606 – Žiadosť o odstránenie stĺpov na volejbalovú sieť na ihrisku kolektívnych športov 

na ulici Biringerova/Clementisova 

 

Uznesenie č. 55/2022: VMČ č.7 žiadosť prerokovalo a keďže sa jedná o ihrisko kolektívnych 

športov, neodporúča odstrániť stĺpy na volejbalovú sieť a zároveň žiada Stredisko mestských 

služieb o revitalizáciu ihriska (vyasfaltovanie plochy ihriska). 

  

Hlasovanie – Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (p. Košťál) 

 

mat. č. 220607 – Sťažnosť pani Kupkovej k zaplaveniu miestnej komunikácie J.C. Hronského 

 

Uznesenie č. 56/2022: VMČ č.7 berie sťažnosť na vedomie. Predmetná komunikácia je v štádiu 

prípravy stavebného povolenia a následnej realizácie. 

  

Hlasovanie – Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

mat. č. 220608 – Žiadosti občanov podané cez portál „odkazprestarostu“ a ocenené OVaR 

k zaujatiu stanoviska:  

2.8.1. súvislá oprava na Akademickej ulici ( od AX po Výstavnú ul.) 

2.8.2. súvislá oprava chodníka na ulici Dlhá 28 

 

Uznesenie č. 57/2022: VMČ č.7 odporúča zaradiť súvislú opravu chodníka na Akademickej ulici 

do zásobníka investičných akcií a Stredisku mestských služieb odporúča opravu chodníka na Dlhej 

28 

  

Hlasovanie – Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

doplnený mat. č. 220609 – Stanovisko k novému predajnému stánku kebabu pred OD Progres 

 

Uznesenie č. 58/2022: VMČ č.7 žiada stavebný úrad vykonať štátny stavebný dozor  týkajúci sa 

nového predajného stánku kebabu pred OD Progres a o jeho záveroch informovať VMČ 7. 

  

Hlasovanie – Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Bod č.3 : Výzva z OŽP na pripojenie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu zo ZSVS 

 

Uznesenie č. 58/2022: VMČ č.7 sa výzvou zaoberal a zverejní ju vo svojich vývesných tabuliach. 

Zároveň žiada Odbor kultúry o vyhlásení tejto výzvy v rozhlase a v Radničných novinách. 

  

Hlasovanie – Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 4: Odpovede na pripomienky - Bez pripomienok 

 

 

Bod č. 5 – Rôzne ( príspevok p. Mikulášika k rušeniu malých vnútroblokových ihrísk)                   

 

Uznesenie č. 59/2022: VMČ č.7 žiada OŽP o prerokovanie zoznamu malých detských ihrísk 

a zvážiť zachovanie tých ihrísk, ktoré sú využívané deťmi predškolského veku a nezahŕňajú 

pieskoviská. 

  

Hlasovanie – Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (p. Horváth) 

 

 

Požiadavky VMČ č.7: 

 

VMČ č. 7 žiada Odbor životného prostredia: 

 

P25/2022: o vypílenie suchého stromu za bytovým domom Dlhá 44 (kontaktná osoba Ing. Peter 

Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 

 

 

 

 

 

P26/2022: o výrub vyschnutých 2 označených stromov pred bytovým domom Ďurčanského 14 

(kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
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P27/2022: o opílenie stromu  pri zadnom vchode domu Javorová 1, ktorý výrazne tieni do bytu p. 

H. Šipošovej /tel. 7335453/ na 1..poschodí. Menovaná sa prakticky stále zdržuje doma z dôvodov 

obmedzeného pohybu. (kontaktná osoba A. Kretter, tel. 0948 705 317). 

 

VMČ č. 7 žiada Stredisko mestských služieb: 

 

P28/2022: o odstránenie kôp, pred bytovým domom Clementisova 4, Ďurčanského 21, 

Ďurčanského 4 - 6 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 

 

P29/2022: o opílenie stromovej aleje na adrese Výstavná 37-39 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, 

PhD. tel.: 0918 749 680). 

 

P30/2022: o opílenie stromovej aleje na adrese Výstavná 21 pred domom a za domom vedľa 

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

 

P31/2022: o odstránenie vraku na ul. Biringerova 7-9 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 

0918 749 680). 

 

 

VMČ č. 7 žiada Nitrianske komunálne služby: 

 

P32/2022: o doplnenie malého smetného koša pred polikliniku na Chrenovej (kontaktná osoba Ing. 

Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 
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VMČ č. 7 žiada Odbor Školstva, mládeže a športu: 

 

P33/2022: o opravu zábradlia na ZŠ Topoľovej  (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 

749 680). 

 

 

 

 

V Nitre dňa 12.7.2022 

 

 

 

 

 

        Ing. Branislav Drgoňa, v.r.                                                  JUDr. Filip Barbarič, MPH., v.r. 

          zapisovateľ výboru                                                                              predseda výboru                     

                                      


