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Vec 

Oznámenie o vybavení petície 

 

 

Útvarom hlavného kontrolóra bola dňa 25.06.2020 v centrálnej evidencií petícií pod 

poradovým číslom 7/2020 zaevidovaná  doručená petícia s názvom „Nesúhlas s rezidenčným 

parkovaním vo vnútrobloku Štefánikova 116-118“. Celkový počet podpisov na petičných 

hárkoch spolu je 16 a občania svojim podpisom vyjadrili nesúhlas s rezidenčným parkovaním 

vo vnútrobloku Štefánikova 116-118 s odôvodnením, že výstavba parkoviska mala byť 

realizovaná za účelom výhradného parkovania len pre obyvateľov bytového domu. Podaná 

petícia obsahovala nedostatky, ktoré boli odstránené dňa 10.07.2020.  

 

V zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov je príslušný orgán verejnej moci povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil 

skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným 

spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od 

doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov.  

 

Podaná petícia bola zaslaná na vedomie Výboru mestskej časti č. 2 - Staré mesto (VMČ).  

Po vyžiadaní si stanovísk k predmetu podanej petície od odborných útvarov Mestského úradu 

v Nitre a prešetrení, bol zistený nasledovný stav veci: 

Mesto Nitra má  vydané Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom 

parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (ďalej len „VZN “). 

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 103/2020-MZ zo dňa 11.6.2020 bolo 

v Dodatku č. 6 k predmetnému VZN č. 8/2014 doplnené znenie § 4 Okruhy miestnych 

komunikácií s výberom parkovného v bode 1 do I. okruhu o ulicu Štefánikova 92-126. 

V petícii obyvatelia bytového domu Štefánikova 116-118 vyjadrili nesúhlas s rezidenčným 

parkovaním vo vnútrobloku Štefánikova 116-118. Rezidentská parkovacia karta „PK-R“ 

v zmysle VZN sa vydáva pre občana s trvalým pobytom v zóne spoplatneného parkovania, 

maximálne na dve spoplatnené miestne komunikácie v blízkosti trvalého bydliska a za 

vydanie parkovacej karty sa vyberá manipulačný poplatok. 

Zmeny pravidiel dočasného parkovania na území mesta Nitry reagujú na problémy spojené 

s preplnenosťou parkovacích miest, verejných priestranstiev a dopravy v centre mesta.  

K regulácii v zmysle VZN môže dôjsť až po osadení príslušného dopravného značenia na 

predmetnej časti ulici. Samotnému osadeniu dopravného značenia najskôr predchádza 

vypracovanie projektu dopravného značenia, a požiadavka mesta na Krajský dopravný 

inšpektorát Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre (ďalej len „KRPZ-NR-KDI“) 

o odsúhlasenie a vydanie stanoviska k projektu navrhovaného dopravného značenia. Projekt 

dopravného značenia je zasielaný na vedomie aj na príslušný Výbor mestskej časti. Až po 

odsúhlasení  projektu a vydaní záväzného stanoviska KRPZ-NR-KDI je možné osadiť 

dopravné značenie a môže dôjsť k uplatneniu ustanovení VZN. 
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Občania v petícií ako dôvod nesúhlasu s rezidenčným parkovaním uviedli, že výstavba 

parkoviska mala byť realizovaná za účelom vyhradeného parkovania len pre obyvateľov 

obytného domu Štefánikova 116-118. Pri prešetrení petície bolo zistené, že bolo vydané 

právoplatné stavebné povolenie na stavbu „Parkovisko Štefánikova 116-118“ a táto stavba t.č. 

nie je skolaudovaná. Na základe podnetu k prešetreniu stavu, Mesto Nitra ako príslušný 

špeciálny stavebný úrad,  vykonal štátny stavený dohľad  s tvaromiestnou obhliadkou. 

Výsledky štátneho stavebného dohľadu konštatujú, že stavba nebola realizovaná v celom 

rozsahu. Bolo zrealizované parkovisko pred bytovým domom č. 116-118 na Štefánikovej ul. 

a toto sa využíva bez kolaudačného rozhodnutia, resp. bez rozhodnutia o predčasnom užívaní 

časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok. Nakoľko sa stavba užíva bez 

kolaudačného rozhodnutia, resp. bez rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby aj pred 

odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, Mesto Nitra, odbor investičnej výstavby 

a rozvoja, musí zabezpečiť stavbu tak, aby sa neužívala až do doby nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby. 

 

Záverom Vám oznamujem, že do rozsahu činností hlavného kontrolóra  v zmysle  § 

18d ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa 

nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom 

chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.  

 

      Týmto považujem  petíciu za vybavenú.  

 

      Zároveň oznamujem, že výsledok vybavenia petície je zverejnený v súlade so zákonom       

č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien, § 5 ods. (7)  na webovom sídle Mesta Nitry -  

www.nitra.sk.  

  

 

      S pozdravom 

 

 

 

        Ing. Darina Keselyová, v.r. 

        hlavný kontrolór mesta Nitra 
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