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Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra 
 
 
 
 

S p r á v a 
o vybavovaní sťažností a petícií za I. polrok 2010. 

 
 

Útvar hlavného kontrolóra (ďalej ÚHK) vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií  
fyzických a právnických osôb, zabezpečuje ich vybavovanie a kontrolu prijatých opatrení.  

Po schválení zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, primátor mesta Nitry vydal Smernicu 
č. 4/2010 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností 
a petícií v podmienkach Mesta Nitry s účinnosťou od 17.06.2010. Uvedené je v súlade s § 26 
ods. 3 zákona o sťažnostiach. Súčasne Mestské zastupiteľstvo v Nitre týmto dňom zrušilo 
VZN č. 9/1998. 

Za I. polrok 2010 zaevidoval celkom  22 sťažností  a  13  petícií. Oproti 
porovnateľnému obdobiu I. polroka 2009 bolo zaevidovaných o 4 sťažnosti menej – pokles 
o 15 % a o 2 petície viac, čo je nárast o 18 %. 
 
 
 

Vývoj sťažností  a petícií  v I. polrokoch 2007 – 2010: 
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Vývoj opodstatnenosti sťažností a petícií v  I. polrokoch 2007 – 2010: 
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Z počtu  22 sťažností je 8 opodstatnených a 6 neopodstatnených, 2 sťažnosti 
odložené (§ 6 ods. 1 písm. a/ zákona o sťažnostiach) a 6 sťažností bolo odstúpených na 
priame vybavenie (§ 9 zákona o sťažnostiach). Z petícií bolo 9 opodstatnených, 3 
neopodstatnené a 1 riešená odd. stavebného poriadku ako pripomienky k územnému 
konaniu.  

 3



 
 
 
 

sťažnosti

37%

27%

9%

27%

opodstatnené neopodstatnené odložené odstúpené
 

 
 

 

petície

69%

23%

8%

opodstatnené neopodstatnené riešená ako pripomienky k ÚK
  

 
 

 
 
 
 
Za I. polrok 2010  bolo celkom zaevidovaných 35 podaní, z nich počet sťažností tvorí 

63  %.  Opodstatnenosť sťažností a petícií spolu  je 49 %-tná, čo je pokles  oproti I. polroku 
2009 o 11  %.   

 

 4



 
 
 

Podiel sťažností a petícií na doručených 
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ÚHK zaevidoval 3 anonymné sťažnosti, čo tvorí 14 % z celkového počtu sťažností. 
Sťažnosti boli  odložené v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach a jedna z nich 
zaslaná spol. Službyt Nitra s r.o.. Oproti porovnateľnému obdobiu I. polroku 2009 je to menej  
o 2 anonymné sťažnosti.   

 
 
 

Percentuálny podiel podpísaných 
a anonymných sťažností
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Opodstatnené sťažnosti sa týkali stavu a údržby miestnych komunikácií, 

nezabezpečenia výrubu dreviny, neplnenia povinností opatrovníka ustanoveného súdom, 
osadenia dopravného značenia, rušenia občanov prevádzkou reštauračných zariadení, 
znečisťovania  životného prostredia a nezabezpečenia opatrení v súvislosti s premiestnením 
hrobu. V prípade sťažností, ktorých preverením nebola zistená ich opodstatnenosť, išlo 
o presadzovanie subjektívneho názoru jednotlivých pisateľov.  

Petíciami občania žiadali úpravy cestovného poriadku MHD, vybudovanie, 
rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií a chodníkov, zabezpečenie osvetlenia pred 
bytovým domom, vybudovanie parkovacích miest, odstránenie lavičiek z parku, riešenie 
problémov hlučnej prevádzky reštauračného zariadenia, riešenie problémov spôsobených 
neprispôsobivými občanmi, prijatie opatrení na zamedzenie znečisťovania okolia domu 
venčením psov,  nesúhlasili s prenájmom pozemku na zriadenie letnej terasy. 

 
1.  
 - sťažnosť opodstatnená 
- V sťažnosti bolo poukazované na stav miestnej komunikácie Pri mlyne. V stanovisku 
k sťažnosti  VMČ uviedol, že výbor  pravidelne predkladá žiadosti o opravu výtlkov na 
miestnych komunikáciách. Výtlky na ul. Pri mlyne boli naposledy opravené MsS v r. 2009. 
Pracovníci MsS miestnym preverením zistili, že po celom úseku komunikácie sa nachádzalo 
niekoľko výtlkov. Opravu výtlkov asfaltovými zmesami  zabezpečili po ukončení zimnej 
údržby. Súvislá oprava komunikácie nebola zaradená do rozpočtu mesta Nitry na rok 2010.  
2.  
 - sťažnosť opodstatnená 
- Sťažnosť na nezabezpečenie opatrení v zmysle vyjadrenia útvaru hlavného architekta 
v súvislosti s ošetrením dreviny, rastúcej vo verejnej zeleni v časti Chrenová. ÚHA vykonal 
z podnetu občana preverenie stavu drevín, rastúcich vo verejnej zeleni a následne vyjadrenie 
odstúpil MsS v Nitre, ktoré sú príslušné zabezpečiť opilovanie drevín. MsS z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov, určených na opilovanie a neúmerného rastu požiadaviek 
v ostatných rokoch, zabezpečovali v roku 2009 požiadavky na opilovanie drevín z roku 2008. 
Z toho dôvodu nemohli dodržať termín, určený Mestom Nitra. Termíny, ktorými ÚHA 
zaväzuje MsS k výkonu opilovacích prác alebo výrubov, nekopírujú finančné možnosti 
organizácie, naopak sú vysoko nad rámec finančných prostriedkov, ktoré má organizácia 
schválené  na príslušný rok. MsS sa zaviazali, že do 30.09.2010 požiadavku občana vybavia  
prednostne spolu s inými žiadosťami z roku 2009. 
3. Anonym 
- sťažnosť odložená - § 6 ods. 1 písm. a) zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 
4.  
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť proti umiestneniu zastávky mestskej hromadnej dopravy Záborského v Nitre.  
5. 
 - sťažnosť opodstatnená 
-  V sťažnosti bolo poukazované na neplnenie si povinností opatrovníka občana, zbaveného 
spôsobilosti na právne úkony – Mesta Nitry. Na základe rozhodnutia OS  bol občan 
pozbavený spôsobilosti na právne úkony, súd  ustanovil Mesto Nitra za jeho opatrovníka a  
primátor mesta poveril ved. ÚSÚ na konanie vo veciach zákonného zastúpenia občana  a na 
podpisovanie s tým súvisiacich písomností. Keďže ved. ÚSÚ zabezpečila preberanie 
doporučených poštových zásielok až po vyžiadaní vyjadrenia k sťažnosti a nereagovala na 
emaily sťažovateľa,  prednosta MsÚ  nedostatky prerokoval s vedúcou útvaru, ktorá bola 
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osobným dohovorom vyzvaná na riadne plnenie si povinností vyplývajúcich jej z výkonu 
funkcie zákonného opatrovníka.  
6.  
 - sťažnosť postúpená na priame vybavenie  Službytu Nitra s.r.o. 
- Sťažnosť na postup pracovníkov spol. Službyt Nitra s r.o. pri riešení nezrovnalostí pri 
účtovaní nákladov medzi správcom a výpočtami občana.  
7.   
- sťažnosť postúpená na priame vybavenie  Službytu Nitra s.r.o. 
- V sťažnosti bolo poukazované na problém účtovania finančných prostriedkov spol. Službyt 
Nitra s r.o.   
8.  
- sťažnosť neopodstatnená 

- Nesúhlas s postupom riaditeľa ZŠ v súvislosti s vypočúvaním syna sťažovateľa príslušníkmi 
štátnej polície. 
9.   
- sťažnosť opodstatnená 
- Sťažnosť na  postup odb. ref. odd. výstavby a rozvoja MsÚ v Nitre vo veci osadenia DZ 
pred vchod na pozemok sťažovateľa. K posunutiu DZ došlo z podnetu iného občana. DZ IP3b 
– Jednosmerná premávka, bola posunutá z dôvodu jej poškodzovania nákladnými autami, 
odbočujúcimi z MK Hurbanova na MK Priechodná. V tom čase nebolo zrejmé, kde sa bude 
nachádzať vjazd na  pozemok sťažovateľa, nakoľko bol  pozemok oplotený pletivom v celej 
šírke. Značka bola osadená v mieste, kde vyhovuje podmienkam bezpečnosti cestnej 
premávky.  Na žiadosť občana z r. 2009 o presun DZ, reagovalo odd. požiadavkou 
o predloženie kópie rozhodnutia o zriadení vjazdu a výjazdu na Priechodnú ul. -  zák. č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a následne zaslaním 
tlačiva a informáciou o ďalšom postupe odd. Miestnym preverením bolo zistené, že DZ pred 
pozemkom sťažovateľa bolo osadené tak, že bránilo možnému vjazdu a výjazdu z pozemku. 
Po dohode, odd. výstavby a rozvoja MsÚ v Nitre zabezpečilo v určenom termíne 
premiestnenie DZ IP3b – Jednosmerná premávka posunutím podľa určenia sťažovateľa.  
10.   
- sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť na  postup odd. miestnych daní a poplatkov MsÚ pri roznášaní platobných 
výmerov za odvoz komunálneho odpadu.  
11. Anonym 
 - sťažnosť postúpená  Službytu Nitra s.r.o. – prenájom bytu. 
12.   
 - sťažnosť opodstatnená 
-  Na základe sťažnosti, v ktorej bolo poukazované na znemožnenie riadneho užívania bytu, 
spôsobeného prevádzkovaním zariadenia bistra, konalo sa na  ÚHK rokovanie. Počas 
rokovania boli občanom vysvetlené možnosti Mesta Nitry riešiť problém a na záver boli 
dohodnuté opatrenia -  zabezpečiť odvetranie bistra tak, aby obyvatelia bytov neboli rušení 
hlukom a zápachom z prevádzky a uzatvorenie okna bez možnosti jeho otvárania. Ďalšie 
opatrenie sa týka monitorovania  okolia prevádzky so zameraním na dodržiavanie 
prevádzkového času, verejného poriadku a nočného pokoja, MsP v Nitre. Postup odd. 
komunálnych činností a životného prostredia MsÚ v Nitre bol v prípade  potvrdenia 
prevádzkového času v bistre v súlade s § 8 a § 9 VZN č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti 
a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nitry a 
 MsP postupovala v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami. Sťažnosť bola 
uzatvorená ako opodstatnená z dôvodu, že  MsP kontrolou zistila  rušenie nočného pokoja 
a tiež vzhľadom na prijatie opatrenia vo vzťahu k prevádzkovateľovi zariadenia. 
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13.   
 - sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť vo veci osadenia bariér pred prevádzku Štúrova – oproti OC Mlyny, Nitra a tým 
znemožnenie  zásobovania prevádzky. 
14.  
 - sťažnosť postúpená na priame vybavenie Mestským službám Nitra 
- Sťažnosť na poškodenie múrika pri vchodovej bránke na pozemok pri odstraňovaní 
biologického odpadu.  
15.  
 - sťažnosť neopodstatnená  
- Sťažnosť na postup zamestnancov MsÚ vo veci nepredĺženia vyhradeného parkovacieho 
miesta pre ZŤP.  
16.    
- sťažnosť opodstatnená 
- Sťažnosť na nekonanie MsÚ vo veci znečisťovania životného prostredia zriadením 
nelegálnej skládky odpadu vo dvore rodinného domu v časti Dražovce.  Príslušníci MsP v r. 
2009 – 2010 v rámci svojich možností a oprávnení upozorňovali a vyzývali majiteľa 
a ostatných obyvateľov nehnuteľnosti na vykonanie nápravy. Poukazovali na nehygienické 
prostredie, v ktorom žijú a apelovali na narušenie dobrých susedských vzťahov. V týchto 
prípadoch by bolo uloženie blokovej pokuty zbytočné a z dôvodu ich hmotnej núdze 
nevymožiteľné. Terénne šetrenie, zamerané na kontrolu stavu hygieny, poriadku 
a záškoláctva školopovinných detí, vykonali aj zamestnanci ÚSÚ MsÚ za asistencie MsP. 
Rodiny boli upozornené na zanedbávanie hygieny a poriadku a nelegálnu skládku odpadu. 
Počas  miestneho šetrenia z podnetu odd. komunálnych činností a životného prostredia za 
účasti MsP, majiteľ nehnuteľnosti uviedol, že má prísľub na pristavenie dvoch VOK a po ich 
pristavení odpad odstráni. Po pristavení VOK bola nelegálna skládka odpadu bola odstránená.  
17.    
- sťažnosť postúpená na priame vybavenie Granvia Construction, s.r.o. Nitra 
- V sťažnosti bolo poukazované na problémy, spôsobené výstavbou rýchlostnej cesty, projekt 
PPP Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat. 
18.  
 - sťažnosť opodstatnená 
- Sťažnosť na postup MsP v Nitre pri riešení parkovania obyvateľov Krátkej ul.  a na problém 
dopravného značenia  na komunikácii. Kontrolnou činnosťou a hlásením občanov v období  
mes. I. – V. 2010 príslušníci MsP riešili na Krátkej ul. celkom 49 priestupkov.  Podľa 
vyjadrenia náčelníka MsP, tvrdenia sťažovateľa pramenia z neznalosti problematiky, zákonov  
a z informovania obyvateľov ul., ktorí boli za porušenie zákona o cestnej premávke 
sankcionovaní. MsP na Krátkej ul. neriešila ani jeden priestupok za parkovanie na verejnej 
zeleni. Mnohí obyvatelia kontaktovali MsP a žiadali rázne riešenie vodičov parkujúcich na 
chodníkoch a  vodičov, ktorí zneprejazdnili parkovaním ulicu. Pokiaľ ide o dopravné 
značenie, po vykonaní tvaromiestnej obhliadky, uskutočnilo sa rokovanie so zást. Okresného 
dopravného inšpektorátu PZ v Nitre vo veci riešenia dopravnej situácie na Krátkej ul.. Bola 
dohodnutá zmena organizácie dopravy a to zjednosmernenie komunikácie Krátka od  
Vajanského po  Oswaldovu. Jestvujúce dopravné značenia – „Zákaz vjazdu“ s dopravným 
obmedzením „okrem dopravnej obsluhy“ bude zrušené a komunikácia bude prístupná bez 
obmedzenia. Ďalej bolo odsúhlasené osadenie dopravného značenia „Zákaz zastavenia“ na 
strane obytného domu. K uvedenému bolo  vydané určenie použitia dopravného značenia s 
termínom do konca augusta 2010.  
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19.   
 - sťažnosť opodstatnená  
- Sťažnosť na postup MsS Nitra v súvislosti s  premiestnením hrobu na cintoríne v časti Dolné 
Krškany.  Prekládku hrobového miesta, v ktorom je pochovaný  neb. manžel sťažovateľky, 
zabezpečili MsS, s jej súhlasom zabezpečili exhumáciu a následné uloženie telesných 
ostatkov  nebohého do nového hrobového miesta. MsS objednali vybudovanie betónového 
obrubníka a prekládku hrobového miesta v spoločnosti., ktorá nezabezpečila prekrytie hrobu 
platňami, takže hrob zostal nedokončený. Na tento nedostatok  MsS dodávateľa prác písomne 
upozornili a žiadali dokončenie prác V zmysle opatrenia, prijatého riaditeľom  MsS, práce na 
hrobe boli ukončené v nimi stanovenom termíne. 
20. 
 - sťažnosť postúpená na priame vybavenie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v 
Nitre 
- V sťažnosti bolo poukazované na obťažovanie obyvateľov mesta výrobnou činnosťou spol. 
sídliacej v časti mesta Dolné Krškany.  
21. ANONYM  
- sťažnosť odložená - § 6 ods. 1 písm. a) zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 
22.  
 - sťažnosť neopodstatnená 
- Sťažnosť na postup útvaru hlavného architekta vo veci výrubu stromu. 
 

Útvar hlavného kontrolóra zaevidoval v I. polroku 2010 celkom 13 petícií. 
1.   
- petícia opodstatnená 
- Na základe petície obyvateľov časti mesta Párovské Háje, ktorou žiadali úpravu cestovného 
poriadku linky č. 11 MHD, uskutočnilo sa na ÚHK rokovanie. Počas rokovania  bolo 
vysvetlené, že pre Mesto Nitra je problémom vykonanie zmien v cestovnom poriadku, ktoré  
zvyšujú finančných náklady na MHD. Prítomní zástupcovia mesta i spol. Veolia Transport  
vyjadrili snahu riešiť problém obyvateľov časti Párovské Háje. a predložili návrh riešenia, 
s ktorým zástupcovia občanov súhlasili. Z toho dôvodu bolo dohodnuté prerokovanie návrhu 
s občanmi a predloženia výsledku na zasadnutie VMČ. Zmeny v cestovnom poriadku MHD 
boli vykonané v zmysle požiadavky občanov. 
2.  
 - petícia opodstatnená 
- Na základe petície obyvateľov Riečnej, ktorou sa domáhali opravy komunikácie a chodníka 
a vymedzenia parkovacieho pruhu  vodorovným  dopravným značením na komunikácii, 
uskutočnilo sa na ÚHK rokovanie. Bolo skonštatované, že požiadavka občanov je 
opodstatnená, avšak pre nedostatok finančných prostriedkov a nezaradenie investičnej akcie 
do rozpočtu na rok 2010, v súčasnosti nie je možné vykonať súvislú opravu, príp. 
rekonštrukciu komunikácie. Možnosťou bolo vysprávkovanie a následné vyznačenie 
parkovacieho pruhu vodorovným dopravným značením na komunikácii. V tom zmysle boli 
prijaté  opatrenia - vykonanie obhliadky MK, podľa výsledku zabezpečenie lokálnej opravy  
MK Riečna a následné vymedzenie parkovacieho pruhu vodorovným dopravným značením 
na MK. Kontroly, zamerané na parkovanie vozidiel na MK a chodníku Riečna vykonávajú 
príslušníci MsP. 
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3.   
- petícia riešená odd. stavebného poriadku MsÚ ako pripomienky k územnému konaniu 
- Petíciou občania predložili pripomienky k územnému konaniu, oznámenému verejnou 
vyhláškou, ktoré boli riešené v zmysle stavebného zákona.   
4.    
-  petícia opodstatnená 
- Obyvatelia časti mesta Chrenová sa petíciou domáhali vybudovania, resp. obnovenia 
chodníka medzi domami Lomnická 2 – 30. Počas prerokovávania petície bolo zást. občanov 
vysvetlené možnosti Mesta Nitry na vyriešenie problému na záver boli dohodnuté opatrenia. 
Tieto sa týkali predloženia návrhu VMČ  na vypracovanie PD na vybudovanie chodníka do 
rozpočtu mesta na rok 2011, preverenia možnosti prenájmu, odpredaja, príp. zámeny  časti 
pozemku, na ktorej by mal byť vybudovaný chodník u vlastníka. V prípade schválenia 
finančných prostriedkov na PD, odd. výstavby a rozvoja  MsÚ zabezpečí jej vypracovanie a 
 odd.  majetku MsÚ  bude konať vo veci právneho vzťahu k pozemku, na ktorom by mal byť 
chodník budovaný. Súčasne boli zást. občanov upozornení, že vybudovanie chodníka je 
možné až  po schválení investičnej akcie v rozpočte mesta na príslušný rok.  
5. 
- petícia neopodstatnená 
- Petícia obyvateľov časti mesta Zobor, ktorou sa žiadali riešenie spojov linky č. 26 MHD cez 
víkend podľa cestovného poriadku platného od 01.01.2010. Z ekonomického hľadiska 
a obsadenosti spojov by zintenzívnenie linky bolo neefektívne, preto VMČ neodporučil 
navýšenie spojov a v tom zmysle bolo občanom oznámené, že mesto nebude realizovať 
zmenu cestovného poriadku. 
6.   
- petícia neopodstatnená 
- Petíciou občania žiadali zastavenie výstavby prepojovacej komunikácie Bajkalská – 
Karpatská. Návrh na spracovanie PD prepojovacia komunikácia Bajkalská – Karpatská bol 
spracovaný na základe požiadavky VMČ. Bolo vydané územné rozhodnutie, právoplatné 
stavebné povolenie  a v rozpočte mesta na rok 2010 boli schválené finančné prostriedky na 
realizáciu investičnej akcie. Na rokovaní, konanom na ÚHK bolo dohodnuté,  prerokovať 
problém plánovaného vybudovania prepojovacej komunikácie  Bajkalská – Karpatská v Nitre 
na zasadnutí výboru za účasti zástupcov občanov, podpísaných pod petíciou, zástupcov, ktorí 
žiadali prepojenie a ÚHA. Na tomto zasadnutí výboru bola vytvorená komisia na ďalšie 
rokovanie. Komisia opakovane prerokovala požiadavku občanov a  nedospela ku konečnému 
rozhodnutiu. Z toho dôvodu bola IA pozastavená.  
7.  
- petícia opodstatnená 
- Petícia obyvateľov Orechovho dvora, ktorou sa domáhali odstránenia hojdačiek z dôvodu 
sústavného rušenia pokoja obyvateľov tejto lokality ich používaním dospelými osobami a 
zabezpečenia vonkajšieho osvetlenia. Požiadavke na odstránenie hracích prvkov z detského 
ihriska pri materskej škole nie je možné vyhovieť z dôvodu, nakoľko podľa vyhl. MZ SR č. 
527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, vonkajšie 
zariadenia pre deti a mládež musia mať vyčlenený nezastavaný pozemok na pobyt detí 
a žiakov. Časť nezastavaného pozemku predškolského zariadenia a prevádzkarne pre 
starostlivosť o deti predškolského veku musí tvoriť trávnatá plocha a vyčlenená plocha na 
detské ihrisko. Na zamedzenie vstupu dospelých je ihrisko oplotené. Príslušníci MsP vykonali 
denné kontroly lokality, počas ktorých nezistili používanie zariadení, určených pre deti, 
dospelými osobami, ani nezaznamenali iné porušenie právnych predpisov. Problémom  
vonkajšieho osvetlenia sa zaoberal správca bytov – Službyt Nitra s.r.o. Nakoľko na odbernom 
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mieste elektriny došlo k chybám v projekte, bolo potrebné vykonať zmeny projektu, zmluvy 
o pripojení a obchodnej zmluvy. Výsledkom vyriešenia tohto stavu je podpísaná zmluva so 
ZSE Energia, a.s. Bratislava a následná montáž elektromera. Podľa vyjadrenia riaditeľa spol., 
napriek časovo krátkemu užívaniu objektov na Orechovom dvore, došlo k značnému 
poškodzovaniu spoločných častí, hlavne elektrických skríň.  
8.  
- petícia opodstatnená 
- Na základe petície obyvateľov časti mesta Zobor, ktorou sa domáhali rekonštrukcie MK 
Dolnohorská v  časti od Prvosienkovej po rázcestie ul. Klinčeková, Gladiolová a Pod Lupkou, 
konalo sa na ÚHK rokovanie. Počas rokovania boli občania informovaní o plánovanom 
budovaní kanalizácie Zs.VS a.s. Nitra v tejto  časti mesta. Z toho dôvodu nebolo možné 
vyhovieť požiadavke na zabezpečenie rekonštrukcie MK Dolnohorská. Bolo dohodnuté, riešiť  
zlý stav komunikácie zabezpečením lokálnej opravy výtlkov asfaltobetónom MsS v Nitre. 
V zmysle pripomienok občanov bolo prijaté ďalšie opatrenie - preverenie a zabezpečenie 
vyčistenia buriny a ostrihanie kríkov, zasahujúcich do komunikácie Dolnohorská - od 
rázcestia Klinčekova smerom dole  vľavo.  
9.  
- petícia neopodstatnená 
- Petícia obyvateľov Javorovej a časti Výstavnej, ktorou vyjadrili nesúhlas s prenájmom 
pozemkov na zriadenie letnej terasy pri prevádzke na Javorovej. Primátor mesta nesúhlasil 
s uzatvorením nájomnej zmluvy o prenájme pozemku s majiteľom objektu ešte pred podaním 
petície. 
 10.  
- petícia opodstatnená 
- Petíciou sa  obyvatelia  Škultétyho 32 – 42 domáhali vybudovania parkovacích miest pred 
bytovým domom. Počas rokovania boli vysvetlené možnosti Mesta Nitry riešiť požiadavku 
občanov a tiež,  že investičné akcie „Parkovisko Škultétyho  44, 5 a 3“ sú zaradené do 
rozpočtu mesta na rok 2010. Mestské zastupiteľstvo v Nitre dňa 17.06.2010 na riadnom 
zasadnutí prerokovalo a uznesením č. 147/2020-MZ schválilo rozpočtové opatrenia 
v rozpočte Mesta Nitry na rok 2010, v ktorom o.i. došlo k navýšeniu finančných prostriedkov 
na investičné akcie „Parkovisko Škultétyho 44, 5“. Realizácia parkovacích miest by mala 
čiastočne zmierniť problémy občanov. 
11. 
- petícia opodstatnená 
- Petíciou občania žiadali odstránenie lavičiek z parku pred bytovým domom Školská 3 
z dôvodu znečisťovania okolia a rušenia obyvateľov domu hlukom skupiniek občanov, 
stretávajúcich sa pri lavičkách.  Na rokovaní boli dohodnuté  opatrenia - zabezpečiť presun a 
pevné osadenie lavičiek v parku, podľa možností aj zníženie ich počtu bližšie ku kostolu Sv. 
Ladislava (piaristický),  ich pevné ukotvenie a zvýšenie monitorovania lokality  parku oproti 
kostola zo strany MsP. Opatrenia boli v stanovenom termíne zabezpečené.  
12. 
- petícia opodstatnená 
- Na základe petície obyvateľov Novomeského 1 -  5, v ktorej poukazovali na rušenie 
nočného pokoja hlučnou hudbou a návštevníkmi zariadenia na  Škultétyho. Počas rokovania 
bol zást. občanov vysvetlený postup pri zriadení zariadenia a aj možnosti mesta pri riešení 
problémov, ktoré sú predmetom petície. Na záver rokovania boli dohodnuté opatrenia -  
majiteľka  zariadenia zabezpečí opatrenia, aby sa hluk z prevádzky nešíril do vonkajšieho 
prostredia, odstúpiť fot. petície RÚVZ v Nitre s požiadavkou na zabezpečenie merania hluku 
v zariadení (opatrenie bolo zabezpečené  v stanovenej lehote) a zvýšiť monitorovanie okolia 
zariadení  v čase po 22,00 h MsP. 
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13. 
- petícia opodstatnená 
- Petíciou obyvatelia časti mesta Dražovce poukazovali na  problémy s neprispôsobivými 
občanmi a žiadali o riešenie. Vzhľadom k tomu, že problémy, ktoré spôsobuje skupina 
obyvateľov sú priestupkami, kontrolu vykonávali príslušníci MsP v Nitre. Od júna 2010 
vykonávajú kontroly denne – prevažne vo večerných hodinách. Rozsiahla kontrola domov na 
ul. J. Zelenáka bola vykonaná v súčinnosti s útvarom sociálneho úradu, za prítomnosti 
rómskeho vajdu. Ďalej vykonali kontroly prihlásenia psov; týrania psov; kontroly cintorína, 
kde dochádzalo k zhanobeniu tohto pietneho miesta a nepovolených skládok odpadu. 
Asistovali pri odchytoch voľne pohybujúcich sa psov  bez majiteľa a známky. Priebežne 
vykonávali pohovory s občanmi. Kontroly vykonávajú naďalej a tieto sú  orientované na 
okolie ul. J. Zelenáka 2, čím sa eliminujú negatívne vplyvy minoritného obyvateľstva na 
majoritu; okolie OD Jednota, kde dochádzalo k zoskupovaniu osôb, ktoré narušovali verejný 
poriadok; okolie školského ihriska, kde dochádzalo k neoprávneným vniknutiam a rušeniu 
hlukom.  Spolužitie s rómskymi občanmi bolo riešené aj na stretnutí primátora mesta 
s obyvateľmi časti Dražovce. Občanom boli vysvetlené možnosti mesta   riešiť problém napr. 
aj  cez  stretnutia s rómskym vajdom a krátením sociálnych dávok. Rušenie verejného 
poriadku, nočného pokoja, fyzickým a slovným útokom je možné riešiť cez mestskú, príp. 
štátnu políciu.   
 

Ku každej opodstatnenej sťažnosti i k jednotlivým petíciám boli prijímané konkrétne 
opatrenia, preto v rámci prerokovávania správy ÚHK nenavrhuje žiadne ďalšie opatrenia. 
Naďalej pretrváva aktívna spolupráca s poslancami, členmi  komisií MZ,  výbormi mestských 
častí, odd. MsÚ   i MsP.  Všetky prijaté podania boli vybavené v požadovanom termíne 
v súlade s príslušnými zákonmi. 

Správu prerokovala MR v Nitre na svojom riadnom zasadnutí dňa 24.08.2010 
a odporučila MZ vziať  na vedomie Správu o vybavovaní sťažností a petícií za I. polrok 2010. 
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