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Vec
Oznámenie o výsledku prešetrenia petície

    Útvaru hlavného kontrolóra bola doručená a v centrálnej evidencii petícii bola pod č. 
2/2016-pet. zaevidovaná petícia obyvateľov  bývajúcich na ul. Kozmonautov č. 10,12 a 14, 
ktorou požadujú, aby mesto nevybudovalo parkovisko  na ul. Kozmonautov. Ako dôvod 
občania uvádzajú narušenie kvality života v tejto lokalite, znehodnotenie prírodného rázu 
časti krajiny, zníženie bezpečnosti chodcov, využívanie parkoviska návštevníkmi Centra 
voľného času DOMINO, jazykovej školy a ďalšími. Petíciu podpísalo celkom 23 občanov. 
     Po prešetrení petície a na základe písomných vyjadrení odborného útvaru Mestského úradu 
zabezpečujúceho projektovú dokumentáciu a realizáciu plánovaného parkoviska a Výboru 
mestskej časti č. 7 Chrenová, Janikovce,  Vám oznamujem nasledovné.
    Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ v Nitre zaradil vypracovanie projektovej 
dokumentácie „Parkovisko v priestore ul. Kozmonautov č. 7 – 10“ do návrhu rozpočtu mesta 
na rok 2015 na základe požiadavky Výboru mestskej časti č. 7. Výbor mestskej časti č. 7 
schválil zaradenie akcie do rozpočtu mesta na základe opakovaných požiadaviek občanov 
bývajúcich v tejto lokalite, ktorí túto požiadavku zdôvodňovali nedostatkom parkovacích 
miest. Budovanie parkovísk považujú obyvatelia, vzhľadom k ich veľkému nedostatku 
v rámci celého mesta,  za mimoriadne naliehavé a potrebné. Vzhľadom k finančným 
možnostiam mesta je budovanie,  alebo rozširovanie parkovísk  iba postupné, čo vyvoláva 
nespokojné reakcie obyvateľov. 
     Na parkovisko na ul. Kozmonautov sa podarilo finančné prostriedky na spracovanie 
projektovej dokumentácie v rozpočte mesta schváliť,  spracovateľ  projektovej dokumentácie 
bol vybraný verejnou súťažou, tomuto bola objednávka zadaná a projektová dokumentácia 
bola dodaná. Projektová dokumentácia bola spracovaná v súlade s platnými technickými 
normami,  pri zohľadnení bezpečnosti chodcov a predstavuje optimálne riešenie. Súčasťou 
parkoviska bude aj novovybudované verejné osvetlenie. Z uvádzaného vyplýva, že na akciu 
už boli vynaložené finančné prostriedky. V tomto čase je vydávané stavebné povolenie na 
stavbu. V prípade zastavenia realizácie investičnej akcie by prišlo k nehospodárnemu 
a neefektívnemu použitiu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. 
     Výbor mestskej časti č. 7 Chrenová, Janikovce  jednohlasne potvrdil svoju požiadavku na 
vybudovanie parkoviska na ul. Kozmonautov podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. 
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     Pri investičných zámeroch mesto zohľadňuje potreby a požiadavky čo najväčšieho počtu 
svojich obyvateľov tak,  aby realizácia investičných akcií týkajúcich sa napr. aj budovania 
nových, alebo rozširovania už vybudovaných parkovísk bola v súlade so schválenou 
koncepciou statickej dopravy v rámci mesta Nitra.
    Vzhľadom k uvádzaným zdôvodneniam, Vašu požiadavku vyjadrenú v petícii nemožno 
kladne vybaviť. S odpoveďou v rámci Vašich možností oboznámte aj ostatných občanov 
podpísaných pod petíciou. 

     S pozdravom 
     
     

                                                                                              Ing. Darina Keselyová, v.r

Na vedomie:
odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ
VMČ č. 7
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