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Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

S p r á v a

o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015

     Útvar hlavného kontrolóra  v  roku 2015 zaevidoval v centrálnej evidencii sťažností 
a petícií celkom  7 sťažností  a 11  petícií. 

Vývoj počtu sťažností a petícií za roky 2012 – 2015:

           
SŤAŽNOSTI

      Sťažnosťou je podľa zákona č. 9/2010 Z.z. osťažnostiach v znení zmien podanie fyzickej 
alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených 
záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu 
verejnej správy, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych 
predpisov, ktorých odstránenie je vpôsobnosti orgánu verejnej správy. 

Prehľad sťažností za rok 2015 v členení podľa polrokov 
a výsledku prešetrenia

Sťažnosti
I.polrok II. polrok

opodstatnené 3 0

neopodstatnené 2 1
nevyhodnotené 0 1

Spolu 5 2
Celkom 7
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       Z celkového počtu sťažností 7 boli 3 opodstatnené (43 %), 3 neopodstatnené (43 %) a 1 
sťažnosť ( 14 %) sa nedala vyhodnotiť z dôvodu nedostatočných podkladov potrebných na jej 
prešetrenie.  

Prehľad sťažností evidovaných v roku 2015 s krátkym komentárom: 

I. polrok
1. sťažnosť opodstatnená
Sťažnosť na nezabezpečenie zimnej údržby v mestskej časti Párovské Háje s následkom 
neudržiavania miestnych komunikácií po napadnutom snehu. Na odstránenie nedostatkov boli 
Mestskými službami Nitra prijaté tri opatrenia a tieto boli splnené. 
2. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť na postup príslušníkov mestskej polície pri riešení dopravného priestupku-
nepredloženie dokladu o zaplatení poplatku za parkovanie.   
3.  sťažnosť opodstatnená
Sťažnosť vo veci neprijatia dieťaťa s prejavmi poruchy aktivity a pozornosti a narušeným 
vývinom reči (dieťa v odbornej starostlivosti u klinického psychológa) do materskej školy. 
Opatrenia na prijatie dieťaťa do materskej školy boli vykonané, dieťa bolo do MŠ prijaté 
a v súčasnosti ju stále navštevuje. 
4. sťažnosť opodstatnená
Sťažnosť vo veci chovu psa a obťažovania štekotom psa v bytovom dome na Tokajskej ulici 
(MČ Diely). Voči majiteľovi psa bolo začaté a v súčasnej dobe prebieha daňové konanie.
5. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť občana na neudržiavaný pozemok v jeho susedstve na ul. Gladiolová (MČ Zobor). 
Pozemok je vo vlastníctve súkromnej osoby. Sťažnosťou nebolo zistené nekonanie zo strany 
mesta. Mesto vyzvalo vlastníčku pozemku na údržbu pozemku s odvolaním sa na 
dodržiavanie Občianskeho zákonníka  a VZN mesta č. 20/2009 Starostlivosť o zeleň a správa 
zelene na území mesta Nitry. Výzva nebola úspešná.  Oznámenie vo veci zanedbania 
zákonnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu bolo zaslané Okresnému úrad v Nitre –
pozemkovému a lesnému odboru.  Tento vo veci konal v súlade so zákonom č.. 220/2004 Z.z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zmien. 

II. polrok
6. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť občana na nekonanie pracovníkov mestského úradu a Nitrianskej investičnej s.r.o. 
Nitra vo veci žiadosti o opravu miestnej komunikácie Vodná ul. a nezaslanie odpovede na 
túto žiadosť. Prešetrovaním sťažnosti bolo zistené, že žiadosť občana nebola evidovaná. 
Požiadavka na opravu MK bola posúdená ako oprávnená, je riešená odborom  investičnej 
výstavby a rozvoja MsÚ.
7. sťažnosť nevyhodnotená
Sťažnosť na postup riaditeľky Správy zariadení sociálnych služieb Nitra voči zamestnancovi 
(upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny). Vzhľadom k časovému obdobiu, kedy malo 
porušenie pracovnej disciplíny nastať, kedy bolo vydané upozornenie a obdobiu, kedy bola 
sťažnosť prešetrovaná na základe predložených dokladov, z ktorých sa nedalo preukazne 
zistiť, či boli alebo neboli naplnené dôvody pre vydanie upozornenia, sa sťažnosť nedala 
vyhodnotiť. 
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PETÍCIE

                Podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien, každý má právo sám 
alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne 
orgány a orgány verejnej moci so žiadosťami návrhmi a sťažnosťami. 

  Z celkového počtu petícií 11 bolo v prvom polroku zaevidovaných 7 a v II.polroku
4 petície. 
               V hodnotenom roku sa petíciami občania obracali na mesto najmä vo veci žiadostí a 
návrhov vo veci zmeny dopravného značenia a osadenie spomaľovacích prahov, riešenie 
parkovania a dopravnej situácie, rekonštrukcií miestnych komunikácií a vybudovania 
parkovacích miest vrátane požiadavky na schválenie finančných prostriedkov na tieto 
investičné akcie, dodržiavania čistoty a verejného poriadku pri zábavnom podniku, 
zachovania záhradiek, rekonštrukcie vnútroblokových komunikácií, odstránenia stavby 
a vyčistenia súkromného pozemku.

Prehľad všetkých petícií evidovaných v roku 2015 s krátkym komentárom:

I.polrok
1. Petícia občanov za zmenu dopravného značenia (obmedzenie rýchlosti) a osadenie 
spomaľovacieho prahu na Plynárenskej ul. na Chrenovej. Dopravné značenie bolo na 
komunikácii osadené. Spomaľovací prah na komunikácii po konzultáciách s tam bývajúcimi 
obyvateľmi osadený nebol. 
2. Petícia občanov za riešenie dopravnej situácie na Mostnej a Podzámskej ulice. Petícia bola 
vybavená v prospech občanov tak, že bolo osadené trvalé dopravné značenie upravujúce 
dopravnú situáciu. 
3.. Petícia občanov za rekonštrukciu a vybudovanie parkovacích miest  na Schurmannovej ul. 
Požiadavka bola odstúpená odboru investičnej výstavby a rozvoja MsÚ na ďalšie konanie 
v súlade s pravidlami pre zostavovanie návrhu rozpočtu mesta. Výbor mestskej časti č.2 
navrhol vytvoriť parkovisko pre päť motorových vozidiel. Pre realizáciu bude využitý 
existujúci projekt „Revitalizácie Pároviec“ s doplnením návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 
o túto investičnú akciu. 
4. Petícia občanov za dodržiavanie čistoty a poriadku, dodržiavanie zákazu pitia alkoholu na 
verejnom priestranstve a dodržiavanie nočného kľudu – porušovanie zo strany návštevníkov 
zábavného podniku Nová pekáreň.  Na zamedzenie týchto negatívnych javov Mestská polícia 
zabezpečuje zvýšenú kontrolnú činnosť v   lokalite, upratovanie verejných priestranstiev
v okolí podniku bolo zabezpečované aktivačnými pracovníkmi. Majiteľ prevádzky bol 
upozornený na dodržiavanie všeobecných platných právnych predpisov, ako aj dodržiavanie 
všeobecne záväzných nariadení mesta. 
5. Petícia občanov požadujúcich riešiť parkovanie na ul. Ľ. Okánika. Občanom boli navrhnuté 
tri alternatívy riešenia s upozornením na výhody aj nevýhody každej alternatívy, boli vyzvaní, 
aby alternatívy posúdili  a svoje rozhodnutie tlmočili Mestskému úradu. 
6. Petícia občanov za zachovanie záhradiek na Lomnickej ul. a proti výstavbe bytov na týchto 
pozemkoch (pri atletickom štadióne na Chrenovej). Lokalita je Územným plánom mesta 
Nitry funkčne určená pre športovú vybavenosť a doplnkovo bývanie. Pozemok je vo 
vlastníctve právnickej osoby (nie je vo vlastníctve užívateľov záhradiek). Právne   vzťahy 
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a z nich vyplývajúce práva a povinnosti vo veci užívania záhradiek je zo strany užívateľov 
záhradiek možné riešiť iba s vlastníkom pozemkov.
7. Petícia občanov za rekonštrukciu vnútroblokovej komunikácie na Vikárskej ul. Požiadavka 
občanov bola vyhodnotená ako oprávnená a bola odstúpená odboru investičnej výstavby 
a rozvoja MsÚ na ďalšie konanie v súlade s pravidlami pre zostavovanie návrhu rozpočtu 
mesta.  

II. polrok
8. Petícia občanov za zmenu dopravného značenia na Lúčnej ul. Požiadavka občanov bola 
vyhodnotená ako oprávnená, bolo vydané určenie použitia a umiestnenia trvalého 
dopravného značenia. 
9.Petícia obyvateľov bytových domov na ul. Vajanského a Osvaldova, ktorou vyjadrili 
nesúhlas s riešením vjazdu a výjazdu motorových vozidiel v projekte odstavného parkoviska 
na Vajanského ul.. Odstavné parkovisko rieši akútny nedostatok parkovacích miest v centre 
mesta a kompetenciou mesta je regulácia potrieb parkovania. 
10.Petícia občanov – vlastníkov pozemkov na Kameneckej ul. (MČ Mlynárce), ktorou 
požadovali odstránenie stavby, vyčistenie pozemku vo vlastníctve súkromnej osoby 
a zamedzenie zhromažďovania sa neprispôsobivých alebo iných osôb pri stavbe. Vykonaným 
miestnym zisťovaním uskutočnením odborom stavebného poriadku nebolo konštatované 
ohrozenie stavbou. Odborom komunálnych činností a životného prostredia bol z okolia stavby 
odstránený rastlinný odpad aj napriek tomu, že tento bol zhromaždený na súkromnom 
pozemku.  Pri čistení tejto lokality bol mimo rastlinného odpadu zlikvidovaný aj komunálny 
odpad v objeme cca 7 m3. Mestskou políciou nebola evidovaná žiadna sťažnosť ani 
požiadavka občanov na zamedzenie protispoločenskej činnosti. MsP vykonáva kontroly 
v tejto lokalite.  
11. Petícia  obyvateľov ulíc Wilsonovo nábrežie, Stračia cesta a Záhradná za rekonštrukcie 
MK Wilsonovo nábr. pod Kalváriou, od Záhradnej ulice po Priemyselnú ulicu a požiadavka, 
aby táto investičná akcia bola zaradená do rozpočtu mesta na rok 2016. Požiadavka bola 
posúdená ako oprávnená. Odbor investičnej výstavby a rozvoja túto požiadavku eviduje, 
investičná akcia je zaradená do súboru akcií, ktoré sú pripravené na schválenie v rozpočte 
mesta. Realizácia akcie je podmienená odsúhlasením finančných prostriedkov. Táto 
kompetencia prináleží poslancom mestského zastupiteľstva. 

Záver

     Všetky sťažnosti aj petície  boli prešetrené a vybavené tak, že bol zistený skutočný stav 
veci, súlad alebo rozpor s platnými právnymi prepismi, verejným alebo iným spoločným 
záujmom. Výsledok prešetrenia sťažností a petícií bol sťažovateľom, alebo osobám
zastupujúcich občanov podpísaných pod petíciou písomne oznámený. Všetky zaevidované 
sťažnosti a petície  boli vybavené v zákonom stanovených lehotách. V súlade s novelou 
zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve – úpravy účinné od 1.septembra 2015, je 
povinnosťou orgánu verejnej moci zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom 
sídle,  ak ho má zriadené. Táto povinnosť bola splnená a výsledok vybavenia petícií 
č.8/2015-pet., 9/2015-pet., 10/2015-pet. a č. 11/2015-pet. bol zverejnený. 

      K sťažnostiam a petíciám, u ktorých bol zistený rozpor s právnymi prepismi, verejným 
alebo iným spoločným záujmom, boli prijaté konkrétne opatrenia, preto v rámci prerokovania 
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tejto správy už prijatie ďalších opatrení nenavrhujeme. Stav v plnení prijatých opatrení je zo 
strany útvaru hlavného kontrolóra sledovaný a kontrolovaný.

     Okrem podaní, ktoré spĺňali kritériá stanovené  zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach  
a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a boli vybavované 
ako sťažnosti a petície, útvar hlavného kontrolóra vybavil v roku 2015 aj ďalších 25 podaní,
ktoré mali charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu.      
    
      Obsahom týchto podaní boli napríklad návrhy občanov na riešenie dopravnej situácie, 
umiestnenie odpadových nádob, upozornenia na stav miestnych komunikácií a parkovísk,
žiadosť o spoplatnenie MK, návrh na vykonanie kontrol, žiadosti o usmernenie, alebo 
vysvetlenie konania mestského úradu, pohyb detí na ihriskách, a pod. Vybavované boli aj 
žiadosti a podania zaslané elektronickou poštou.

      S kompletnou dokumentáciu sťažností, petícií a podaní sa môžu poslanci mestského 
zastupiteľstva  oboznámiť  na útvare hlavného kontrolóra,  kde sú všetky dokumenty  
archivované.

Mestská rada v Nitre prerokovala materiál na svojom zasadnutí konanom dňa 9.2.2016 
a prijala k nemu uznesenie č. 122/2016-MR.
Mestská rada v Nitre
p r e r o k o v a l a
Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015
o d p o r ú č a
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
vziať na vedomie
Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015.




