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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 7 Chrenová, Janíkovce 

 zo dňa 27.07.2022 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.30 hod. 

 

Prítomní: Mgr. Miloslav Špoták, Ing. Ondrej Fronc, doc. Anton Kretter, PhD., Ing. Štefan Štefek, 

Ing. Peter Oremus, PhD., Ing. Peter Košťál. PhD., 

Prítomní online: Dušan Damašek, Ing. Martin Horváth,  

Ospravedlnení: PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., Mgr. Pavol Halák, Róbert Mikulášik, 

JUDr. Filip Barbarič MPH, Mgr. Ivana Habermanová 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Došlá pošta  

2.1. – mat. č. 220701 – Žiadosť o vyjadrenie VMČ k vyhradeniu parkovacieho miesta pre 

osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo s ťažkým zdravotným postihnutím 

s potrebou sprievodcu v mieste trvalého bydliska pre žiadateľku pani Komžíkovú.  

2.2. - mat. č. 220702 – Vyjadrenie sa k pripomienke (OD) 60/2022 týkajúcej sa doplnenia 

parkovacích plôch v stredovom ostrovčeku na ul. Liptovská.  

2.3.  - mat. č. 220703 – Žiadosť o vyjadrenie od OIVaR vo veci vybudovania vnútro-blokovej  

2.4.  – mat. č. 220704 – Žiadosť o vyjadrenie sa k materiálu BD Ďumbierska od OIVaR 

2.5.  – mat. č. 220705 – Žiadosť o riešenie hluku  „Chlebáreň“ Kozmonautov 3/A v Nitre 

3. Odpovede na pripomienky VMČ 7 

4. Rôzne  

 

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 7 členov.  

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

 

Hlasovanie - za: 7 , proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 2 - Došlá pošta: 

 

bod 2.1 - mat. č. 220701 – Žiadosť o vyjadrenie VMČ č.7 k vyhradeniu parkovacieho miesta pre 

osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 

sprievodcu v mieste trvalého bydliska pre žiadateľku pani Komžíkovú. Žiadateľka priložila k svojej 

žiadosti potrebné doklady. 

Uznesenie č. 59/2022: VMČ č.7 žiadosť vo veci vyhradenia parkovacieho miesta  pre osobu 

s ťažkým zdravotným postihnutím prerokoval a súhlasil, s tým že žiada odbor dopravy 

o vytipovanie vhodného miesta  s cieľom úspory parkovacích miest.  

Hlasovanie - za:7 , proti: 0, zdržal sa: 0 
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bod 2.2 - mat. č. 220702 – Vyjadrenie sa k pripomienke (OD) 60/2022 týkajúcej sa doplnenia 

parkovacích plôch v stredovom ostrovčeku na ul. Liptovská. Odbor dopravy zasiela grafický návrh 

úpravy vegetačnej plochy s vytvorením parkovacích miest v rámci deliaceho ostrovčeka na 

Liptovskej ulici a to formou štúdie, ktorá komplexne rieši nielen požadovaný úsek, ale aj celkový 

plán revitalizácie zvyšnej časti ostrovčeka. Spracovaný návrh je predbežne konzultovaný s odborom 

životného prostredia.  

Uznesenie č. 60/2022: VMČ č.7 prerokoval materiál od odboru dopravy týkajúcej sa úpravy 

stredového ostrovčeka na ul. Liptovskej a súhlasí so žiadosťou s podmienkou splnenia požiadaviek 

odboru dopravy a odboru životného prostredia.   

 

Hlasovanie - za:6 , proti: 1 (p. Špoták), zdržal sa: 0 

 

bod 2.3 mat. č. 220703 – Žiadosť o vyjadrenie od OIVaR., ktorý obdržal žiadosť od okresného 

bytového družstva Nitra na vo veci riešenia havarijného stavu kanalizácie BD Výstavná 29-35.  

Predmetným problémom sa VMČ č.7 zaoberal sa svojom zasadnutí dňa 29.6.2022 a prijal 

nasledovné uznesenie č. 51/2022: VMČ č.7 žiadosť prerokovalo a žiada Stredisko mestských služieb 

o vyčistenie dažďových vpustí v problémových lokalitách za prítomnosti správcov bytových domov. 

VMČ č.7 zároveň žiada o informáciu, kedy boli predmetné dažďové vpuste naposledy čistené.  

Uznesenie č. 61/2022: VMČ č.7 prerokoval žiadosť o vyjadrenie od OIVaR  vo veci riešenia 

havarijného stavu kanalizácie BD Výstavná 29-35 a žiada ZSvS zaktualizovať rozpočet na základe 

existujúceho projektu a následne informácie predložiť na Výbor mestskej časti Chrenová, Janíkovce 

a OIVaR v termíne do 18.8.2022.  

 

Hlasovanie - za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

bod 2.4 - mat. č. 220704 -  Žiadosť od OIVaR vo veci vyjadrenia sa k materiálu „ Informatívna 

správa o postupe a časovom harmonograme výstavby pre bytový dom Ďumbierska“ .  

Uznesenie č. 62/2022: VMČ č.7 prerokoval a berie na vedomie informatívnu správu o postupe 

a časovom harmonograme výstavby pre bytový dom Ďumbierska.  

 

Hlasovanie - za:7 , proti: 0, zdržal sa: 0 

 

bod 2.5 - mat. č. 220705 – Žiadosť od obyvateľky p. Ondíkovej vo veci riešenia problému 

s hlukom, ktorý ide z priestorov spoločnosti Penami – Chlebáreň na ul. Kozmonautov.  

Uznesenie č. 63/2022: VMČ č.7 žiadosť p Ondíkovej prerokoval a žiada odbor životného 

prostredia o prezistenie informácie ako postupovať pri podaní podnetu na zmeranie intenzity hluku 

v blízkosti obytného domu Dlhá 10 cez RÚVZ. Po zistení potrebných informácií  a.t. o postupe a 

cenovej ponuke, žiadame VMČ č.7 Chrenová, Janíkovce  informovať v termíne do 18.8.2022.  

Hlasovanie – Za: 7 , Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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Požiadavky VMČ č.7: 

Odbor životného prostredia:  

 P 34/2022 VMČ žiada OŽP predložiť zoznam pieskovísk s  ich presným miestnym 

identifikovaním, ktoré sú vyradené z údržby a ošetrovania na Chrenovej a v Janíkovciach 

(kontaktná osoba doc. A. Kretter, tel. 0948 705317). 

 

P 35/2022 VMČ žiada OŽP po nátere  lavičiek a hracích prvkov dodávateľmi ÚVZ /práca sa 

spravidla robí v mesiacoch júl - august/ poslať ihneď po prevzatí tejto práce písomný zoznam 

natretého mobiliáru na Chrenovej a v Janíkovciach (kontaktná osoba doc. A. Kretter, tel. 0948 

705317). 

 

P 36/2022 VMČ žiada OŽP o odstránenie zlomeného konára pred potravinami Nitra zdroju na ul. 

Dlhá 2 (kontaktná osoba Ing. Peter Košťál, PhD. tel.: 0918 749 680). 

 

P 37/2022 VMČ žiada OŽP o odstránenie suchého stromu pred bytovým domom Dlhá 8 (kontaktná 

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

 

Odbor mestských služieb 

P 38/2022 VMČ žiada SMS o odstránenie totálne zlomenej lavičky pred vchodom do domu 

Ždiarska 24 (kontaktná osoba doc. A. Kretter, tel. 0948 705317). 

  

P 39/2022 VMČ žiada SMS o osadenie novej lavičky oproti vchodu do domu Ždiarska 24 

(kontaktná osoba doc. A. Kretter, tel. 0948 705317). 

 

P 40/2022 VMČ žiada SMS o opílenie stromu zasahujúceho do chodníka na adrese Pri strelnici 1 

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

 

P 41/2022 VMČ žiada SMS o vyčistenie plochy vedľa Progresu – Ľ. Okánika 14 od neporiadku, 

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

 

 

 

V Nitre dňa 1.8.2022 

 

 

 

 

 

        Ing. Ľubica Gráfová, v.r.                                                 Ing. Peter Košťál, PhD., v.r. 

          zapisovateľ výboru                                                                      podpredseda výboru                     
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P 40/2022 VMČ žiada SMS o opílenie stromu zasahujúceho do chodníka na adrese Pri strelnici 1 

 


