
Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra 

S p r á v a 

o vybavení sťažností a petícií za rok 2018 
 

Útvaru hlavného kontrolóra (ďalej len ÚHK) bolo v čase od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018  
doručených na prešetrenie celkom 54 podaní. Všetky podania boli bez ohľadu na jeho 
označenie posudzované podľa svojho obsahu,  nakoľko na vybavovanie podnetu nepostačuje 
len názov a označenie podnetu od občana, ktorý ho podáva, ale takéto rozlišovanie má 
zabrániť tomu, aby sa právo občanov nezneužívalo, a aby sa neobchádzalo konanie, ktorého 
postup v príslušnej veci upravujú osobitné predpisy. Každé podanie musí spĺňať i stanovené 
zákonné náležitosti. 
 
Podania po posúdení obsahu boli rozdelené do troch kategórií: 
1. sťažnosti – 6 podaní, 
2. petície – 25 podaní, 
3. podania s charakterom dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu – 23 
podaní. 
 
Všetky útvary Mestského úradu v Nitre v priebehu roka vybavia množstvo podaní a podnetov 
rôzneho obsahu, ktoré nespĺňajú zákonom stanovené náležitosti pre sťažnosť resp. petíciu, 
preto nie sú centrálne evidované ako sťažnosti alebo petície. V tejto správe je vykazovaný len 
počet podaní, ktoré boli adresované ÚHK a sú  centrálne evidované ako sťažnosti alebo 
petície. Oproti roku 2017, kedy bolo ÚHK doručených na prešetrenie celkom 49 podaní         
z uvedených kategórií, celkový počet 54 podaní v r. 2018  predstavuje nárast o 10 %. 

 

1. Sťažnosti 
 

Sťažnosťou, v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien (ďalej 
len „zákon o sťažnostiach“), je  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 v pôsobnosti 
orgánu verejnej správy. 
V roku 2018 boli sťažnosti prešetrované a vybavované v súlade so zákonom o sťažnostiach  a  
vnútorného predpisu, ktorým je Smernica č. 4/2010 o postupe pri prijímaní, evidovaní, 
vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Mesta Nitry. 
 
Prehľad sťažností za rok 2018 v členení podľa polrokov a výsledku prešetrenia 

Výsledok prešetrenia Počet sťažností 
I. polrok II. polrok 

opodstatnené 17 % 0 1 
neopodstatnené 83 % 2 3 

Spolu 2 4 
Celkom 6 
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Prehľad sťažností evidovaných v roku 2018 s krátkym komentárom: 
 

1. sťažnosť neopodstatnená 
Sťažovateľ v podaní poukázal na nesprávny postup úradu pri vydaní vyjadrenia obce 
k vydržaniu vlastníckeho práva, ktoré bolo vydané podľa § 63 písm. a) bod 2) zákona            
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších 
predpisov, a nesprávny postup zamestnancov úradu. 
Dostupnými kontrolnými postupmi sa nepotvrdila opodstatnenosť  sťažnosti, nakoľko  
napadnuté vydané vyjadrenie Mesta Nitra bolo opravené  a spĺňalo všetky náležitosti v zmysle 
§63 písm. a) bod 2) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky 
poriadok) v znení neskorších predpisov. Nepotvrdila sa ani opodstatnenosť  sťažnosti na 
nesprávny postup zamestnancov úradu pri vybavovaní. 
 
2. sťažnosť neopodstatnená 
Sťažovateľ v podaní poukázal na rušenie nočného pokoja z priestoru amfiteátra dňa 18.5.2018 
po 22. hodine trvajúce do 02. hodiny dňa 19.5.2018 na Dolnozoborskej ulici, ktorý je 
majetkom mesta Nitra a na protiprávny prenájom amfiteátra na akcie trvajúce po 22. hodine. 
Dostupnými kontrolnými postupmi nebolo možné vyhodnotiť   opodstatnenosť sťažnosti v 
časti rušenia nočného pokoja dňa 18.5.2018 po 22. hodine trvajúce do 02. hodiny dňa 
19.5.2018 hlukom, nakoľko objektívne posúdenie prípustných hodnôt hluku, hlukových 
a vibračných pomerov je v kompetencii Úradu verejného zdravotníctva a objektivizáciu 
hlukových pomerov v životnom prostredí  bolo možné vykonať len v tom čase. Tiež sa 
nepotvrdila opodstatnenosť sťažnosti na protiprávny prenájom amfiteátra na akcie trvajúce po 
22. hodine, nakoľko  v súčasnosti platné právne predpisy neurčujú pravidlá  pre prenájom 
nehnuteľností po 22. hodine. 
 
3.  sťažnosť opodstatnená 
Sťažovateľ v podaní poukázal na nezrovnalosti skutkového stavu  a zároveň požiadal  
o prešetrenie stavu  plnenia Nájomnej zmluvy č. 667/2008/OSM.  Poukázal na skutočnosť, že 
nájomca využíva prenajatú nehnuteľnosť na parkovanie vozidiel čo je v rozpore s účelom. 
Prešetrením   sa potvrdila opodstatnenosť sťažnosti  a  v čase jej prešetrovania boli prijaté 
opatrenia, ktorými dôjde ku zmene nájomnej zmluvy. Kontrolu plnenia prijatých opatrení 
vykoná ÚHK. 
 
4.  sťažnosť neopodstatnená 
Sťažovateľ v podaní vyjadril nesúhlas s novovybudovaným oplotením na Nedbalovej ulici 
a poukazuje na to, že oplotenie zamedzilo prístup k hlavným vchodom bytového domu a 
taktiež zamedzuje prístup záchranným zložkám. V podaní poukázal na to, že týmto konaním  
došlo k znevýhodňovaniu určitej skupiny obyvateľov mesta Nitra pri dostupnosti parkovacích 
miest a zámernému ohrozovaniu zdravia, života a majetku. Kontrolnými postupmi sa 
nepotvrdila opodstatnenosť sťažnosti, nakoľko parkovacie miesta na ulici Nedbalova sú 
verejné  a vybudovaným oplotením nedošlo k ich zablokovaniu. Neboli zistené ani iné 
skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že obyvateľom a záchranným zložkám bol 
zamedzený prístup ku hlavným vchodom bytových domov s párnym číslovaním,  a že došlo 
zámernému ohrozovaniu zdravia, života a majetku obyvateľov mesta Nitra. 
 
5.  sťažnosť neopodstatnená 

Sťažovateľ podal sťažnosť na postup komisie pri zostavovaní poradovníka a následného 
pridelenia bytov na Hlbokej ul. č. 9 v Nitre a odôvodnením, že stav nehnuteľnosti v ktorej 
býva je z hľadiska statiky nevyhovujúci a žiadal, aby bol postup komisie prešetrený jeho  
situácia bola opätovne posúdená. Podmienky prideľovania a bývania v bytoch  určených na 
nájom pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov upravuje Všeobecné 
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záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch 
určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov. Útvar 
hlavného kontrolóra MsÚ v Nitre vykonal kontrolu návrhu zoznamu žiadateľov s kompletnou 
dokumentáciou vrátane pridelenia bodov a koeficientov podľa jednotlivých kritérií. Na 
základe kontroly návrhu zoznamu žiadateľov útvar hlavného kontrolóra vypracoval dňa 
25.9.2018 stanovisko k zoznamu žiadateľov o nájomné byty obstaraných z verejných 
prostriedkov, ktoré bolo predložené Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne 
veci, bytové otázky a zdravotníctvo. Komisia dňa 26.9.2018 prerokovala Návrh poradovníka 
žiadostí a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre poradovník schváliť podľa 
predloženého návrhu vrátane zapracovaných zmien, ktoré vyplynuli z výsledku kontroly. 
Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 18.10.2018 sa uznieslo na schválení 
poradovníka žiadostí uznesením č. 311/2018-MZ.  Pri prešetrení sťažnosti bolo zistené, že 
Komisia pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo pri zostavovaní poradovníka 
nájomných bytov obstaraných  z verejných prostriedkov postupovala  správne. 

6.  sťažnosť neopodstatnená 
Sťažovateľka podala sťažnosť na postup komisie pri zostavovaní poradovníka a následného 
pridelenia bytov na Hlbokej ul. č. 9 v Nitre a odôvodnením, že stav nehnuteľnosti v ktorej 
býva je z hľadiska statiky nevyhovujúci a žiadala, aby bol postup komisie prešetrený a jej  
situácia bola opätovne posúdená. Podmienky prideľovania a bývania v bytoch  určených na 
nájom pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov upravuje Všeobecné 
záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch 
určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov. Útvar 
hlavného kontrolóra MsÚ v Nitre vykonal kontrolu návrhu zoznamu žiadateľov s kompletnou 
dokumentáciou vrátane pridelenia bodov a koeficientov podľa jednotlivých kritérií. Na 
základe kontroly návrhu zoznamu žiadateľov útvar hlavného kontrolóra vypracoval dňa 
25.9.2018 stanovisko k zoznamu žiadateľov o nájomné byty obstaraných z verejných 
prostriedkov, ktoré bolo predložené Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne 
veci, bytové otázky a zdravotníctvo. Komisia dňa 26.9.2018 prerokovala Návrh poradovníka 
žiadostí a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre poradovník schváliť podľa 
predloženého návrhu vrátane zapracovaných zmien, ktoré vyplynuli z výsledku kontroly. 
Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 18.10.2018 sa uznieslo na schválení 
poradovníka žiadostí uznesením č. 311/2018-MZ.  Pri prešetrení sťažnosti bolo zistené, že 
Komisia pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo pri zostavovaní poradovníka 
nájomných bytov obstaraných  z verejných prostriedkov postupovala  správne. 

 
 

2. Petície 
 

Podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien, má každý  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 25 petícií bolo  v prvom polroku  zaevidovaných  15 petícii  a v druhom 
polroku zaevidovaných 10 petícií. 
 
Z počtu 25 petícii, bolo  podaných 10 petícii, ktoré nespĺňali náležitosti určené v zákone        
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a obsahovali nedostatky, čo predstavuje 40 % z celkového 
počtu. 
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Prehľad evidovaných  petícií v roku 2018 s krátkym komentárom: 
 
1. Petícia občanov na zastavenie územného konania na stavbu - ubytovňa pre zamestnancov 
na Rybárskej ul. Počet podpisov na hárkoch spolu je 27. 
Občania petíciou vyjadrili nesúhlas s vybudovaním stavby „Ubytovňa pre zamestnancov“ na 
Rybárskej ulici v Nitre a žiadali zamietnuť návrh na uskutočnenie stavby z dôvodu 
nežiaducich vplyvov – zvýšenie premávky, narušenie bezpečnosti a pokoja na Rybárskej ulici, 
a tiež z dôvodnej obavy, že navrhovateľ stavby chce v objekte ubytovať občanov inej 
národnosti ako slovenskej.  Podľa územného plánu Mesta Nitra je predmetná  lokalita  
funkčne určená na vybavenostnú zástavbu a doplnkovo výrobu. Ako doplnkové funkčné 
zložky môžu byť zariadenia prechodného podnikového ubytovania, spoločenské a športové 
firemné zariadenia. Nie sú vhodné funkcie trvalého bývania. V zmysle záväznej časti 
Územného plánu mesta Nitra – Záväzných regulatívov funkčného a priestorového 
usporiadania územia v oblasti usporiadania a rozvoja sídelnej štruktúry: Začiatok prevádzky 
existujúcich a za týmto účelom neprevádzkovaných objektov, ako aj výstavbu nových 
objektov ubytovní na území mesta je povolené umiestňovať iba so súhlasom Mesta Nitra vo 
vyhradených lokalitách. V čase prešetrovania petície účastníci územného konania vzniesli  i 
písomné námietky a pripomienky z ktorých vyplýva, že na pozemkoch prebiehala stavebná 
činnosť. Na základe týchto skutočností stavebný úrad vykonal podľa § 98 stavebného zákona 
štátny stavebný dohľad a ďalej pokračoval v zmysle ustanovení stavebného zákona. 
 
2. Petícia občanov proti prestavbe RD na Veltlínskej ul.. Počet podpisov na hárkoch spolu je 
40. Obyvatelia mestskej časti Zobor vyjadrili nesúhlas s tým, aby stavebný úrad mesta Nitra 
vydal územné a stavebné povolenie na prestavbu rodinného domu na Veltlínskej ulici č. 2, 
Nitra a to z dôvodu, že v prípade realizácie projektu, by na ploche existujúceho rodinného 
domu vzniklo 6 bytových jednotiek, čím by došlo k zvýšeniu počtu obyvateľov a s tým k 
zvýšeniu dopravného zaťaženia, negatíva na ekologickú stabilizáciu územia ako i na 
priestorové požiadavky, na ochranu a využívanie prírodných zdrojov, zvýšenie hluku a vzniku 
odpadov. 
Podaná petícia nespĺňala náležitosti určené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a 
obsahovala nedostatky, ktoré boli na základe výzvy na odstránenie nedostatkov v podanej 
petícii odstránené a tiež zo strany zástupcov boli k podanej petícii dodatočne doložené petičné 
hárky,  na ktorých je spolu 62 podpisov. 
V čase prešetrovania petície bol investorom predložený návrh, ktorý nerešpektoval definíciu 
rodinného domu v zmysle STN 734301. Rodinný dom je budova so samostatným vstupom z 
verejnej komunikácie; môže mať najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie, preto 
bolo investorovi navrhnuté, aby predložil nový návrh a bolo mu  odporučené zachovať 
rodinný dvojdom (t.j. max. dve bytové jednotky), prípadne prestavbu celého objektu na 
rodinný dom s max. troma bytovými jednotkami v zmysle STN 734301. Pre odsúhlasenie 
investičného zámeru bolo investorovi odporučené predložiť projektovú dokumentáciu, ktorá 
bude rešpektovať podmienky vyplývajúce z ÚPN mesta Nitry a Vyhl. č. 532/2002 Z.z. 
 
3. Petícia obyvateľov Pieskovej ulice, za účelom požiadavky na realizáciu zmeny územného 
rozhodnutia pre plánovanú výstavbu polyfunkčného a obytného súboru budov na Pieskovej 
ulici v Nitre. Počet podpisov na podaných petičných hárkoch spolu je 73.  
Obyvatelia petíciou požadovali zmenu územného rozhodnutia vydaného na výstavbu 
polyfunkčných bytových domov na Pieskovej ulici, nakoľko vznikli nové skutočnosti, ktoré 
nie sú v pôvodnom územnom rozhodnutí zohľadnené. Mesto Nitra vydalo rozhodnutie o 
umiestnení stavby pre stavbu - novostavbu: „Polyfunkčný komplex – Nitra, Piesková ul“, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.08.2010, a obyvatelia podanou petíciou požadovali 
zmenu tohto vydaného územného rozhodnutia. Stavebný zákon rieši zmenu územného 
rozhodnutia a to tak, že stavebný úrad môže z podnetu navrhovateľa nahradiť územné 
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rozhodnutie, ktoré je právoplatné, novým územným rozhodnutím, ak to umožňuje 
územnoplánovacia dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo 
podmienky v území. Za rovnakých okolností môže stavebný úrad nahradiť územné 
rozhodnutie, ktoré vydal z vlastného podnetu. Zmena územného rozhodnutia sa vykonáva 
nahradením pôvodného rozhodnutia novým rozhodnutím. Dôvody jeho zmeny môžu byť 
rozmanité a uplatňovať ich môže jednak navrhovateľ a jednak z vlastného podnetu stavebný 
úrad. Pri konaní sa postupuje obdobne ako pri riadnom územnom konaní. Návrh na zmenu 
územného rozhodnutia sa prerokuje s tými istými účastníkmi konania, resp. s ich právnymi 
nástupcami a dotknutými orgánmi, ktorí sa zúčastňovali na pôvodnom konaní. V čase 
prešetrovania Útvar hlavného architekta neevidoval žiadnu požiadavku o vyjadrenie k zmene 
územného rozhodnutia pre plánovanú výstavbu polyfunkčného a obytného súboru pod 
názvom „Polyfunkčný komplex – Nitra, Piesková ul“ a Odboru stavebného poriadku nebola 
doručená žiadna žiadosť na uvedenú stavbu. 
 
4. Petícia proti otvoreniu prevádzky Herňa –kasíno na Braneckého ul. 17, Nitra. Počet 
podpisov na petičných hárkoch spolu je 61. Podaná petícia nespĺňala náležitosti určené 
v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a obsahovala nedostatky, ktoré boli  odstránené na 
základe výzvy na odstránenie nedostatkov v podanej petícii. Podmienky prevádzkovania 
hazardných hier na území SR stanovuje Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o 
hazardných hrách). Podľa § 38 ods. 4 zákona o hazardných hrách možno herňu umiestniť v 
hoteloch, moteloch a penziónoch; v budovách pre obchod a služby; v budovách pre kultúru a 
na verejnú zábavu; v bytových domoch, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná 
väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Mesto Nitra, 
odbor stavebného poriadku, vydal rozhodnutie o zmene užívaní stavby, ktorým povolil zmenu 
účelu užívania stavby na Braneckého 17, Nitra z pôvodného účelu polyfunkčný objekt na účel 
budova obchodu a služieb. Zákonom stanovená podmienka pre to, aby v objekte na 
Braneckého ul. č.17 mohla byť umiestnená herňa tak bola splnená. Mesto Nitra nepovoľuje 
herne, povoľujú sa iba rôzne prevádzky na obchod a služby, hotely, motely, penzióny, resp. 
prevádzky pre kultúru a na verejnú zábavu a v nich majú možnosť prevádzkovatelia 
hazardných hier zriadiť si herňu a prevádzkovať hazardné hry pokiaľ im to mesto na základe 
petícii obyvateľov nezakáže všeobecne záväzným nariadením. Mesto Nitra zatiaľ nemá 
vydané všeobecne záväzné nariadenie o zákaze resp. o obmedzení umiestňovania herní na 
svojom území. Mesto môže takéto nariadenie vydať podľa ustanovenia § 10 
ods. 5 písm. d) a ods. 6 zákona o hazardných hrách len vtedy, ak sa obyvatelia obce petíciou 
sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom 
takú petíciu musí podporiť najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. 
Keďže takáto petícia doposiaľ Mestu Nitra nebola doručená, nemohlo ani Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre vydať všeobecne záväzné nariadenie o zákaze umiestnenia herní resp.k 
zákazu prevádzkovania hazardných hier na svojom území. Mesto ako správny orgán nemôže 
vydať nesúhlasné stanovisko k prevádzkovaniu hazardných hier na svojom území pokiaľ 
nemá vydané všeobecne záväzné nariadenie o zákaze umiestnenia herní resp.prevádzkovania 
hazardných hier. Z vyššie uvedeného vyplýva, že za súčasnej platnej legislatívy Mesto Nitra 
samé z vlastnej iniciatívy nemôže zabrániť prevádzkovaniu herní a hazardných hier na 
svojom území a nemôže tak urobiť ani na základe petície 61 občanov. Mesto Nitra nemá 
povoľovaciu právomoc na prevádzku, môže iba regulovať prostredníctvom VZN prevádzkový 
čas pre určitý druh prevádzok na určitom území pre neobmedzený počet prevádzok. 
 
5. Petícia na odstránenie následkov, ktoré spôsobujú holuby. Obyvatelia na Murániho ul. č. 8 
v Nitre žiadali zabezpečiť prijatie adekvátnych opatrení na odstránenie nežiaduceho stavu, 
ktorý spôsobujú holuby hniezdiace na balkóne v susediacom vchode Murániho č. 10, 2. 
poschodie. Počet podpisov spolu je 13.  
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Priestor – balkón, na ktorom sa zdržiavajú holuby patrí k bytu, kde vlastníkom je fyzická 
osoba. Problematiku susedských vzťahov upravuje Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 
Zb.v znení neskorších predpisov), ktorý je základným súkromnoprávny predpisom v systéme 
slovenského práva a obsahuje základnú sústavu jednotlivých inštitútov a noriem občianskeho 
práva. Občiansky zákonník okrem ochrany vlastníckeho práva upravuje aj tzv. obmedzenia 
vlastníckeho práva (§ 127 ods. 1). Tiež zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, upravuje  práva a povinnosti vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov v dome. Prijímať opatrenia na zamedzenie problémov 
spojených s hniezdiacimi holubmi na strechách alebo balkónoch, by malo byť v záujme 
každého majiteľa resp. správcu, či už bytového domu alebo rodinného domu a ten by mal 
urobiť také opatrenia, ktoré zamedzia sadaniu a zahniezdeniu holubov na balkónoch, rímsach, 
strechách a podobných miestach. Vzhľadom na uvedené petícii nebolo vyhovené. 
 
6. Petícia za zastavenie projektu výstavby lanovky na Zobor.  Občania vyjadrili nesúhlas s 
uvažovanou výstavbou lanovky na Zobor a požadovali, aby sa zastavil projekt výstavby novej 
lanovky z dôvodu zachovania prírodného dedičstva a biodiverzity územia. Počet podpisov na 
hárkoch spolu je 120.  
K zámeru pod názvom „Vyhliadková kabínková lanovka“ prebiehalo v zmysle zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v zmysle § 29 Zisťovacie konanie. Vzhľadom na pripomienky, ktoré boli zaslané 
účastníkmi konania,  vydal Okresný úrad Nitra rozhodnutie  k navrhovanej činnosti 
„Vyhliadková kabínková lanovka“, že sa po ukončení zisťovacieho konania bude posudzovať 
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Podávateľom 
petície, po jej prešetrení, bolo oznámené, že bude vydaný  rozsah hodnotenia ku ktorému 
môže podať verejnosť pripomienky a vstúpiť do konania. Navrhovateľ vypracuje správu o 
hodnotení navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktorá bude zverejnená webovej stránke 
MŽPSR a následne bude jej verejné prerokovanie. Originál podanej petície bol preto odoslaný 
na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredia, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia v Nitre k spisu č. OU-NR-OSZP3-2018/5584-F36 na 
ďalšie konanie.  
 
7. Petícia proti výstavbe prístavby RD, v ktorej občania vyjadrili svoj nesúhlas s plánovanou 
prístavbou RD na Žilinskej ul. Nitra, nakoľko by došlo k zhoršeniu kvality bývania a 
narušenie súkromia, zvýšeniu hlučnosti a zvýšeniu dopravného zaťaženia. Počet podpisov pod 
petíciou spolu je 107.  
Podaná petícia nespĺňala náležitosti určené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a 
obsahovala nedostatky, ktoré boli  odstránené na základe výzvy na odstránenie nedostatkov v 
podanej petícii. V čase prešetrovania petície boli  odboru stavebného poriadku zo strany 
účastníkov konania  podané námietky k predmetnej stavbe, o ktorých rozhoduje v stavebnom 
konaní. Podané námietky a pripomienky zo strany účastníkov konania následne stavebný úrad 
prerokoval so zástupcom stavebníka a poskytol mu lehotu na zváženie a na prepracovanie 
projektovej dokumentácie, nakoľko stavebník uviedol, že sa pokúsi zmeniť projektovú 
dokumentáciu ohľadom nového osadenia navrhovanej prístavby rodinného domu za účelom 
vyjsť v ústrety účastníkom konania. 
 
8. Petícia za účelom odstránenia parkovacej zábrany na Murániho ulici v Nitre. Celkový počet 
podpisov na petičných hárkoch spolu je 237. Občania petíciou požadovali  odstrániť dopravné 
zariadenie – regulačný stĺpik a tiež žiadali o vyznačenie obytnej zóny a osadenie 
spomaľovacích prahov. Mesto Nitra, ako príslušný cestný orgán, podľa § 3 ods. 2 zákona č. 
135/1961 Zb.o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a 
doplnkov, na základe návrhu opatrení Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre  na 
zlepšenie dopravno–bezpečnostnej situácie za účelom eliminovania dopravných nehôd v 
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úseku na chodníku ku predajni potravín a k obytným domom, navrhol ako najvhodnejšie a 
najúčinnejšie riešenie trvalo zabrániť vjazdu vozidiel na chodník a to použitím a umiestnením 
regulačných stĺpikov hneď na začiatku tohto chodníka a zamedziť tak trvalý vstup vozidiel na 
chodník, ktorý má byť využívaný len v súlade so zákonom, nakoľko predmetný chodník bol 
vo veľkej miere využívaný nad rámec svojho účelu. Komunikácie určené pre chodcov majú 
pre tieto osoby zabezpečiť predovšetkým podmienky ako napr.: bezpečnosť, minimalizáciu 
subjektívneho pocitu ohrozenia, spojenie cieľov bez zbytočných okľúk, dostatočnú slobodu 
pohybu, čo najmenšie rušenie inými účastníkmi cestnej premávky. Vzhľadom na uvedené 
nebolo petícii vyhovené . 
 
9. Petícia občanov za zachovanie urbanisticko-architektonickej línie uličnej zástavby ul. Za 
Humnami, Nitra - Chrenová. Počet podpisov na hárkoch spolu je 20. Platná 
územnoplánovacia dokumentácia umožňuje v predmetnej lokalite kompaktnú 
uličnú zástavbu v rozsahu do 6 nadzemných podlaží, pričom predkladaný zámer investora 
uvažuje so 4 nadzemnými podlažiami. Navrhovaný bytový dom nadväzuje na existujúcu 4-6 
podlažnú zástavbu bytových domov. Lokalita existujúcej nízkopodlažnej zástavby na ulici Za 
Humnami je v zmysle ÚPN určená na postupnú prestavbu na kompaktnú uličnú zástavbu 
strednopodlažnú (do 6NP). 
 
10. Petícia za zachovanie predajných stánkov na Škultétyho ulici v Nitre“, v ktorej občania 
podpísaní na petičných hárkoch žiadali poslancov mestského zastupiteľstva a primátora mesta 
Nitry, aby predajné stánky nachádzajúce sa na Škultétyho ulici v Nitre ponechali v prevádzke. 
Podaná petícia nespĺňala náležitosti určené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a 
obsahovala nedostatky, ktoré boli  odstránené na základe výzvy na odstránenie nedostatkov v 
podanej petícii. Celkový počet podpisov na doručených petičných hárkoch spolu je 1560. V 
zmysle § 5d ods. 2 a ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien, 
vecne príslušný orgán verejnej moci prerokuje petíciu so zástupcom a petičným výborom 
vtedy, ak petíciu podporilo najmenej 1000 osôb alebo aspoň 8% osôb oprávnených voliť do 
orgánov samosprávy obce, ktorej bola petícia určená. A ak je petícia určená 
obecnému/mestskému zastupiteľstvu je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom 
zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného 
výboru. Petícia bola predmetom rokovania 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, 
ktoré sa konalo dňa 21.06.2018. Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí 
prerokovalo predloženú petíciu a prijalo uznesenie č. 192/2018-MZ, ktorým vyhovuje petícii 
za zachovanie predajných stánkov na Škultétyho ul.. 
 
11. Petícia o vylúčenie nákladnej dopravy z ulíc Južná, Bottova a Čulenova. Počet podpisov 
na petičných hárkoch spolu je 135. Obyvatelia opakovane žiadali o vylúčenie nákladnej 
dopravy z ulíc Južná, Bottova a Čulenova a o osadenie zákazového trvalého dopravného 
značenia na miestnych komunikáciách pre motorové vozidlá nad 10 m dĺžky preto, lebo ide o 
územie zastavenej obytnej oblasti na účely čoho sú prispôsobené aj miestne komunikácie. 
Mesto Nitra, ako príslušný cestný orgán, podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, po 
súhlasnom stanovisku Krajského riaditeľstva PZ v Nitre a v zmysle § 3 ods. 7 citovaného 
zákona určilo použitie a umiestnenie trvalého dopravného značenia pre zákaz vjazdu 
motorových vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje hranicu 10m (DZ „B20“) 
na komunikácii ulíc Južná, Bottova, Železničiarska, ktoré bolo osadené koncom mája 2018. 
 
12. Petícia proti legalizácii areálovej skladovej prevádzky – Južná 7, Nitra. Celkový počet 
podpisov na petičných hárkoch spolu je 132. Útvar hlavného architekta vydal vyjadrenie k 
žiadosti o stanovisko pre investičný zámer zmeny užívania stavby na nový účel „ budova pre 
administratívu a sklad“, v ktorom uviedol, že na  základe predložených podkladov nemôže 
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skonštatovať súlad so schváleným Územným plánom mesta Nitra a žiadal predložiť 
projektovú dokumentáciu, ktorá bude rešpektovať najmä podmienky vyplývajúce zo 
schváleného Územného plánu mesta Nitry a požiadaviek vyplývajúcich z Vyhlášky 532/2002 
Z.z. a z hľadiska urbanisticko architektonického. Útvar hlavného architekta vo svojom 
vyjadrení  tiež uviedol, že nie je prípustné umiestnenie zmeny prevádzky a skladových 
priestorov popisovaného rozsahu v kontakte s funkciou bývania. Stavebný úrad z dôvodu 
záporného stanoviska útvaru hlavného architekta k investičnému zámeru zmeny účelu 
užívania stavby z pôvodného účelu “administratívna budova“ na „budovu pre administratívu a 
sklad“ začaté konanie zastavil. 
 
13. Petícia za zákaz hlučného používania hudby z prevádzky pouličného občerstvenia. 
Obyvatelia obytného domu Ľ. Okánika 2 Nitra podanou petíciou vyjadrili požiadavku na 
zákaz hlučného reprodukovania hudby v prevádzke občerstvenia Bearded Brothers street food 
na Nábreží mládeže. Celkový počet podpisov na petičných hárkoch spolu je 87.  
Mesto Nitra nemá kompetencie na objektívne posúdenie a riešenie požiadavky 
vyjadrenej v petícii t.j. zákaz hlučného používania hudby z prevádzky pouličného 
občerstvenia. Predmetné je plne v kompetencii Úradu verejného zdravotníctva, ktorý dokáže 
odborným meraním účinne objektivizovať identifikované zdroje hluku a v prípade 
prekročenia prípustných hodnôt hluku stanovených legislatívou (vyhlášky MZ SR č. 549/2007 
Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 
o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí) uložiť aj 
nápravné opatrenia a prípadné sankcie. Doručená petícia bola preto postúpená  na Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorý vykonal meranie hluku 
a zahájil správne konanie. 
 
14. Petícia proti výstavbe viacpodlažnej budovy na Ďurkovej ul. Petíciou občania vyjadrili 
nesúhlas s prestavbou bývalej kotolne na Ďurkovej ul. (energoblok 226), z dôvodu že 
prestavba na viacpodlažnú budovu negatívne zasiahne do životného prostredia a 
infraštruktúry mestskej časti Párovce. Celkový počet podpisov na petičných hárkoch spolu je 
217. Podľa Územného plánu mesta Nitry sa pozemok s predmetom energoblok 226 nachádza 
v lokalite funkčne určenej na bývanie a doplnkovo vybavenosť, zástavba uličná kompaktná od 
1. do 6. NP. V čase prešetrovania petície sa útvar hlavného architekta vyjadril a uviedol, že na 
základe podanej žiadosti o vyjadrenie k investičnému zámeru na stavbu „Nadstavba 

energobloku 226 a prestavba na bytový dom“  vydal vyjadrenie k tomuto investičnému 
zámeru, v ktorom žiadal investora predložiť na vyjadrenie nové variantné riešenie k 
predmetnej stavbe. 
 
15. Petícia výmenu ležatej kanalizácie. Vlastníci bytov a nebytových priestorov na 
Štefánikovej ul. 92 – 106, Nitra, žiadali výmenu ležatej kanalizácie za ich bytovým domom. 
Počet podpisov na hárkoch spolu je 63. Podaná petícia nespĺňala náležitosti určené v zákone 
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a obsahovala nedostatky, ktoré boli  odstránené na základe 
výzvy na odstránenie nedostatkov v podanej petícii.  V čase prešetrovania sa odbor investičnej 
výstavby a rozvoja MsÚ vyjadril a uviedol, že aj na základe pripomienky VMČ č. 2 – Staré 
mesto preveroval skutočnosti a opravu kanalizácie (cca 18m) nacenil s predpokladaným 
nákladom 15 000 € a danú investičnú akciu OIVaR zaradil do zásobníka  investičných akcii. 
 
16. Petícia za kompletnú výmenu všetkých inžinierskych sietí. Obyvatelia Mesta Nitra 
a občania spádovej oblasti k Fakultnej nemocnici Nitra, žiadali generálnu rekonštrukciu 
Špitálskej ul. v Nitre a kompletnú výmenu všetkých inžinierskych sietí, najmä kanalizácie a 
prívodného vodovodného potrubia. Počet podpisov na hárkoch spolu je 85. Podaná petícia 
nespĺňala náležitosti určené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a obsahovala 
nedostatky, ktoré boli  odstránené na základe výzvy na odstránenie nedostatkov v podanej 
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petícii. V čase prešetrovania petície  sa aktuálne spracovávala projektová dokumentácia pre 
stavebné povolenie na realizáciu opráv kanalizácie a vodovodu ulíc Špitálska, Kasalova a 
úprava miestnej komunikácii sa zrealizuje po realizácii týchto opráv. 
 
17. Petícia o vybudovanie parkovacích miest. Obyvatelia BD Schurmannova 1 žiadali o 
vybudovanie parkovacích miest pri ich bytovom dome. Počet podpisov na hárkoch spolu je 
26. Parkovanie na sídlisku Párovce bolo komplexne riešené v PD „Revitalizácia sídliska 
Párovce v Nitre“, na ktorú bolo v r. 2008 vydané stavebné povolenie. Realizačná projektová 
dokumentácia je k dispozícii na Odbore investičnej výstavby a rozvoja MsÚ v Nitre. Príprava 
PD a samotných stavieb ako aj realizácia spadá do kompetencie Odboru investičnej výstavby 
a rozvoja MsÚ v Nitre, ktorý v čase prešetrovania petície neevidoval investičnú akciu na 
vybudovanie parkoviska pri BD Schurmannova, v rozpočte mesta Nitry pre r. 2018. Všetky 
investičné akcie môžu byť realizované len v prípade schválenia finančných prostriedkov v 
rozpočte mesta Nitry. 
 
18. Petícia za riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti Nitra - Dražovce, 
ktorú občania podpísaní na petičných hárkoch v celkovom počte 1000 podpisov adresovali 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre. V zmysle § 5d ods. 2 a ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o 
petičnom práve v znení neskorších zmien, vecne príslušný orgán verejnej moci prerokuje 
petíciu so zástupcom a petičným výborom vtedy, ak petíciu podporilo najmenej 1000 osôb 
alebo aspoň 8% osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce, ktorej bola petícia 
určená. A ak je petícia určená obecnému/mestskému zastupiteľstvu, je zastupiteľstvo povinné 
petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície 
zástupcovi a členom petičného výboru. Petícia bola predmetom rokovania 43. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa konalo dňa 13.09.2018. Mestské zastupiteľstvo v 
Nitre na svojom zasadnutí prerokovalo predloženú petíciu a prijalo uznesenie č. 255/2018-
MZ, ktorým berie na vedomie petíciu za riešenie spoločenských problémov obyvateľov 
mestskej časti Nitra – Dražovce a  uložilo prednostovi mestského úradu pripraviť návrh 
konkrétnych opatrení na riešenie problémov obyvateľov mestskej časti Dražovce (Horné 
a Dolné Krškany). Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa konalo dňa 
18.10.2018 bolo prijaté uznesenie č. 308/2018-MZ a uložené prednostovi MsÚ prijímať 
a realizovať postupne úlohy, ktoré sú v možnostiach mesta Nitry k naplneniu jednotlivých 
opatrení. 
 
19. Petícia proti zmene účelu stavby rodinného domu na Prešovskej ul. 9, v ktorej občania 
podpísaní pod petíciou požadovali, aby rodinnému domu na Prešovskej ulici č. 9 nebol 
zmenený účel stavby na akékoľvek zariadenie, ktoré by poskytovalo ubytovacie služby, ani v 
prípade ak vlastník predmetnej nehnuteľnosti o to požiada príslušný úrad. Počet podpisov pod 
petíciou spolu je 48. Podaná petícia nespĺňala náležitosti, ktoré určuje zákon č. 85/1990 Zb. o 
petičnom práve v znení neskorších zmien. Tieto boli na základe výzvy na odstránenie 
nedostatkov  v podanej petícii následne odstránené.  Šetrením petície bolo zistené, že petícia 
smerovala proti neexistujúcej skutočnosti,  nakoľko  Mesto Nitra, ako príslušný stavebný úrad 
podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 
znení neskorších predpisov, v tom čase  neevidoval žiadnu žiadosť o zmenu účelu užívania 
stavby na Prešovskej ul. č. 9 v Nitre a v prípade, ak vlastník predmetnej nehnuteľnosti o to 
požiada, bude stavebný úrad postupovať v konaní v súlade so stavebným zákonom. 
 
20. Petícia s názvom „Nesúhlas so stavbou RD Trnavská ul. Nitra. Petíciu tvoril jeden list 
s ôsmimi menami osôb, ktoré petíciu podporili a ani jeden riadok neobsahoval úplnú adresu 
trvalého pobytu osoby podporujúcej petíciu a jej podpis. V petícií nebola určená ani osoba, 
ktorá dovŕšila 18 rokov, na styk s orgánom verenej správy. Nakoľko petícia nespĺňala všetky 
náležitosti, ktoré určuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien, 
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a tieto neboli doplnené ani po výzve, bola petícia podľa § 5 ods. 5 petičného zákona odložená 
bez prešetrenia.  Napriek odloženiu petície boli požiadavky riešené v stavebnom konaní. 
 
21. Petícia obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na Azalkovej ul. v Nitre, ktorí žiadali 
rozšírenie verejného osvetlenia v mestskej časti Zobor na Azalkovej ul.. Počet podpisov na 
hárkoch spolu je 28. V čase prešetrovania sa odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ k 
predmetu podanej petícii vyjadril a uviedol, že rozšírenie verejného osvetlenia na Azalkovej 
ul. v Nitre nie je schválené ani plánované ako investičná akcia Mesta Nitra v r. 2018. OIVaR 
tiež uviedol, že danú investičnú akciu nacení a zaradí do zásobníka investičných akcií Mesta 
Nitra, nakoľko realizácia akejkoľvek investičnej akcie je podmienená schválením finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta Nitry. 
 
22. Petícia za zachovanie oplotenia. Obyvatelia Nedbalovej ulice v Nitre žiadali  zachovať 
vybudované existujúce oporné oplotenie pre budúcu výsadbu zelene pred novými bytovými 
domami na Nedbalovej ul. po celej jeho dĺžke neprerušovane. Počet podpisov na hárkoch 
spolu je 100. Podaná petícia nespĺňala náležitosti, ktoré určuje zákon č. 85/1990 Zb. o 
petičnom práve v znení neskorších zmien. Tieto boli na základe výzvy na odstránenie 
nedostatkov  v podanej petícii následne odstránené. Vybudované oplotenie na Nedbalovej ul.  
v Nitre bolo riadne povolené ohlásením drobnej stavby príslušným stavebným úradom – Obec 
Dolné Lefantovce  a bolo realizované na pozemku, ktorý je určený pre zeleň. Oplotenie bolo 
odsúhlasené aj na základe tvaromiestnej obhliadky za účasti zástupcu obyvateľov Nedbalovej 
ul., VMČ č. 4 - Klokočina a odborných útvarov MsÚ Nitra. Oplotenie má slúžiť ako opora pre 
budúcu výsadbu zelene - živý plot bez prerušenia súbežne s novovytvoreným chodníkom po 
celej jeho dĺžke zo strany bytových domov obytného súboru Nedbalova. Navrhnutou sadovou 
úpravou nespevnených plôch v tejto lokalite a výsadbou súvislej zelenej plochy sa čiastočne 
skvalitní prostredie v okolí bytových domov. Zeleň má príjemne dotvárať dotknutú oblasť, 
pričom zároveň bude slúžiť aj ako protihluková a protiprachová bariéra medzi miestnou 
komunikáciou Nedbalova ul. a chodníkom pri bytových domoch s párnym číslovaním a tak 
čiastočne vytvorí aj oddychové prostredie pre peších. 
 
23. Petícia na riešenie problému s neprispôsobivými občanmi v meste Nitra, časť Zobor. 
Občania, žijúci v časti Zobor na uliciach Sv. Beňadika, Oravská, Klaštorská ul. a blízkeho 
okolia podanou petíciou vyjadrili požiadavku o bezodkladné riešenie situácie, ktorá vznikla v 
objekte domu a parku na ul. Sv. Beňadika č. 436/35 Nitra – Zobor. V petícií občania žiadali o 
vysťahovanie neprispôsobivých občanov, ktorí svojím správaním im znemožňujú oddych po 
práci a počas víkendov a devastujú príslušný park. Petícia obsahuje 8 petičných hárkov, na 
ktorých je spolu 152 podpisov. Podaná petícia nespĺňala všetky náležitosti určené v zákone č. 
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a nedostatky v nej boli na základe 
výzvy odstránené. V procese prešetrovania petície bolo zvolané rokovanie, ktoré sa 
uskutočnilo na útvare hlavného kontrolóra za účasti hlavného kontrolóra Mesta Nitra, 
zástupcu prednostu MsÚ, poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre a zástupcu útvaru 
hlavného architekta. K rokovaniu bol prizvaný aj prevádzkovateľ budovy na ul. Sv. Benadika 
436/35, Nitra, ktorý na MsÚ v Nitre podal priznanie k dani z nehnuteľnosti a mesačne 
predkladá písomné oznámenie k dani za ubytovanie za predmetnú nehnuteľnosť.  
Prevádzkovateľ na položené otázky  okrem iného uviedol, že zmluva o podnájme je 
uzatvorená na dobu určitú od 29.8.2018 a končí dňom 31.12.2018.  V procese prešetrenia 
podanej petície bolo zistené, že budova na ul. Sv. Beňadika 436/35, Nitra sa využíva v 
rozpore s účelom, ktorý je uvedený na LV č. 2591, preto bola zaslaná  požiadavka na 
príslušný stavebný úrad o vykonanie štátneho stavebného dohľadu. 
 
24. Petícia proti hluku z rýchlostnej cesty R1 a proti vybudovaniu mestskej cesty pod R1 (tzv. 
malého južného obchvatu). Občania podanou petíciou vyjadrili opakovanú požiadavku na 
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dobudovanie protihlukových stien v časti rýchlostnej cesty R1 Nitra – Selenec, v rámci 
mestských častí: Staré mesto (Wilsonovo nábrežie a Stračia ulica), Krškany a Čermáň, ktorú 
svojim podpisom podporilo na 22 petičných hárkoch spolu 352 občanov. Tiež občania 
mestských častí mesta Nitry: Čermáň, Krškany, Staré mesto, na 16 petičných hárkoch spolu 
285 podpisov, vyjadrili svoje stanovisko proti vybudovaniu predĺženia a rozšírenia 
Priemyselnej ulice s premostením cez rieku Nitra, súbežne s rýchlostnou komunikáciou R1 
ako súčasť tzv.: „malého južného obchvatu“. Dôvodom podanej petície je hluk a znečistenie 
ovzdušia, ktoré pochádzajú z rýchlostnej cesty R1 v danej lokalite a vybudovaním mestskej 
komunikácie tzv.: „malý južný obchvat“, by sa situácia ešte viac zhoršila. Časť podanej 
petície týkajúcej sa riešenia hlukovej situácie na rýchlostnej ceste R1 v mestskej časti Staré 
mesto (Kalvária), Krškany a Čermáň bola v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o 
petičnom práve v znení neskorších predpisov, postúpená na priame vybavenie Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s.. V čase prešetrovania sa útvar hlavného architekta – referát 
dopravného urbanizmu a inžinieringu sa k predmetu podanej petície vyjadril a  uviedol, že i v 
rámci spracovávania projektu - Plánu udržateľnej mobility, bola požiadavka predložená na 
zaradenie do projektu PUM, t.j. dobudovanie protihlukových stien v časti rýchlostnej cesty R1 
Nitra - Selenec. Táto požiadavka bude súčasťou pripravovanej hlukovej mapy mesta Nitra a 
taktiež bude spracovaná i emisná mapa mesta Nitry. Mesto Nitra má schválený Územný plán 
mesta Nitry /ÚPN/ a požiadavka na nevybudovanie tzv. „malého južného obchvatu“ je v 
rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, nakoľko v oblasti dopravy sú schválené 
verejnoprospešné stavby ako prepojovacia komunikácia Novozámocká ul. - Hodžova ul.- 
rozšírenie jestvujúcej komunikácie Wilsonovho nábrežia; navrhovaná miestna komunikácia v 
prepojení ulíc Priemyselná – Dlhá – Levická-Zlatomoravecká. Tieto stavby sú záväzné 
regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia v oblasti cestnej dopravy a z toho 
dôvodu  požiadavke nie je možné vyhovieť. Uvedené verejnoprospešné stavby sú súčasťou 
Územného plánu mesta Nitra a ako hlavný dôvod pre ich zachovanie je odbremenenie centra 
mesta od tranzitujúcej dopravy. 
 
25. Petícia o uloženie povinností. Občania vyjadrili požiadavku o uloženie povinnosti podniku 
Nová Pekáreň na Rázusovej ul. č. 2 v Nitre poupratovať celé okolie po nočných akciách, 
zabezpečiť počas akcií policajnú hliadku z dôvodu neprispôsobivého správania klientov, a aby 
sa prešetrilo porušovanie nočného kľudu spôsobované týmito akciami, ktoré sa často končia v 
skorých ranných hodinách a zjednalo nápravu aj pri porušovaní zákazu používania 
alkoholických nápojov na verejných priestranstvách jej návštevníkmi na základe § 15 ods. 1 
písm. a) VZN Mesta Nitra č. 15/2007. Petíciu svojím podpisom podporilo spolu 91 občanov. 
Už v r. 2015 na základe podanej petície a podnetu od obyvateľa BD Pivovarská ul., ktorý 
poukazoval na neporiadok po nočnej diskotéke v podniku Nová Pekáreň, odbor komunálnych 
činností a životného prostredia MsÚ v Nitre zaradil túto lokalitu na pravidelné čistenie 
aktivačnými pracovníkmi. V tom čase boli prijaté opatrenia na zvýšenú kontrolnú činnosť 
mestskou políciou, upratovanie lokality  aktivačnými pracovníkmi MsÚ. Prevádzkovateľ 
prijal opatrenia na zníženie hlučnosti a prijal povinnosť upratať okolie prevádzky po akciách. 
Majiteľ prevádzky  vo svojom vyjadrení na upozornenie uviedol, že prijaté opatrenia plní 
a okolie prevádzky pravidelne upratuje, častokrát aj od odpadu, ktorý nepochádza 
z prevádzky, ale z obchodných reťazcov. Výtržníctvo a vandalizmus pri bytových domoch 
nevie ovplyvniť, nakoľko ľudia zhromažďujúci sa v okolí  a pri bytových domoch sú na 
verejnom priestranstve  a veľakrát nie sú ani návštevníkmi klubu.  Obyvateľom BD boli ešte 
v r. 2016 navrhnuté opatrenia, aby si oplotili svoj súkromný pozemok čím, by si chránili svoj  
majetok a tiež by sa zamedzil vstup neprispôsobivým osobám, prípadne zabezpečenie  areálu 
BD silným svetlom na fotobunku, ktoré čiastočne odradí od výtržností. Tieto navrhované 
opatrenia  však neboli dodnes uskutočnené. 
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3. Podania s charakterom dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti podnetu alebo návrhu. 

 

Okrem podaní, ktoré spĺňali kritériá stanovené  zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach  
a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a boli vybavované ako sťažnosti a petície, útvar 
hlavného kontrolóra vybavil v roku 2018 aj ďalších 23 podaní, ktoré mali charakter dopytu, 
vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu. Obsahom týchto podaní boli napríklad 
žiadosti občanov na riešenie dopravnej situácie, upozornenia na stav miestnych komunikácií 
a parkovísk, podnety a návrhy na vykonanie kontrol, podnety o usmernenie alebo o 
vysvetlenie konania zamestnancov mestského úradu; podnety na susedské spolunažívanie, 
a pod.   
Občania sa častokrát obracajú na ÚHK s podnetmi na vykonanie kontrolnej činnosti u 
rôznych konaní, ktoré sú na Meste Nitra vedené napr. v správnom konaní. V zmysle  § 18d 
ods. 3 zákona     č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa do 
rozsahu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra nevzťahuje konanie, v ktorom v oblasti 
verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach 
fyzických osôb a právnických osôb. t.j. Z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je vylúčená 
rozhodovacia činnosť obce v správnom konaní. Správne konanie je procesný postup upravený 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
Ide o zákonom upravený postup, v ktorom správny orgán (obec) rozhoduje o právach, právom 
chránených záujmoch a povinnostiach v oblasti verejnej správy. Tento procesný postup má 
zavedené vlastné kontrolné mechanizmy, ktorými je zabezpečená kontrola zákonnosti a 
vecnej správnosti individuálnych správnych aktov. Zasahovanie hlavného kontrolóra do 
správnych konaní by bolo nesystémovým krokom a z uvedených dôvodov je vylúčená 
pôsobnosť hlavného kontrolóra v tejto sfére činnosti samosprávy. 
 

Záver  
 
Podania doručené Útvaru hlavného kontrolóra často predstavujú rozsiahle materiály s 
rôznorodým obsahom, ktoré vyžadujú náročný právny rozbor. Príčinami podaní od občanov  
sú veľakrát najmä nedostatočné právne vedomie, domáhanie sa riešenia súkromno-právnych 
sporov sťažovateľov, zlé susedské vzťahy, neznalosť právneho vzťahu a kompetencií, 
nedokonalá znalosť alebo nerešpektovanie právnych noriem. Osoby obracajúce sa so svojimi 
podnetmi  vo svojich podaniach často len popisujú svoje problémy vo forme konštatovaní.  
Vybavovanie sťažností, petícií a rôznych iných podaní resp. podnetov si preto vyžaduje 
osobitný pohľad, nakoľko postup pri ich vybavovaní musí byť v súlade s príslušnými zákonmi 
ustanoveniami i predpismi a nie je možné ho zjednodušiť, skrátiť alebo zmeniť. 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 so zákonom č. 85/1990 
Zb. o petičnom práve 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 bol na webovom sídle zverejnený. 
 
Kvalita, objektívnosť, dodržiavanie lehôt prešetrovania sťažností a petícií v prípade potreby 
operatívne prijatie opatrení na nápravu a vyvodenie primeraných sankcií voči jednotlivcom, 
sú jedným z predpokladov zvýšenia dôveryhodnosti mesta  ako orgánu verejnej správy.           
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 tejto 
správy už prijatie ďalších opatrení nenavrhujeme. Stav v plnení prijatých opatrení je zo strany 
útvaru hlavného kontrolóra sledovaný a kontrolovaný. 
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Táto správa bola prerokovaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 31.1.2019, 

ktoré prijalo uznesenie č.  5/2019-MZ. 

Ing. Darina Keselyová, v.r. 
        hlavný kontrolór Mesta Nitra 
 


