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Vec
Oznámenie o výsledku prešetrenia petície

      Útvaru hlavného kontrolóra bola doručená a v centrálnej evidencii petícii  dňa 14.1.2016  
pod č. 1/2016-pet. bola zaevidovaná  petícia obyvateľov ulíc Pražskej, Partizánskej, Žilinskej, 
Piešťanskej, Nitrianskej a ďalších,  za vybudovanie chodníka na Pražskej ul. Svoju 
požiadavku občania zdôvodňujú tým, že terajší stav chodníka nevyhovuje pohybu chodcov 
(šírka chodníka, v chodníku umiestnené betónové stĺpy, poškodený asfaltový povrch, nízke 
obrubníky a pod) a stav chodníka, resp. jeho absencia môže spôsobovať nebezpečné a kolízne 
situácie. 

      Po prešetrení petície a vyžiadaní si stanovísk odborných útvarov Vám oznamujem 
nasledovné.
     Vedenie mesta a príslušné odborné útvary Mestského úradu v Nitre sú oboznámené so 
situáciou na Pražskej ul. a majú snahu ju riešiť. 
      Terajší stav chodníka nespĺňa požiadavky  platnej STN a chodník je tiež 
v nevyhovujúcom technickom stave. Mesto Nitra už v minulosti  (v rokoch 2008 a 2009) 
hľadalo možnosti na riešenie situácie. Uskutočnili sa viaceré pracovné rokovania aj so 
zástupcami Železníc SR. V roku 2009 bol Okresný dopravný inšpektorát požiadaný o súhlas 
so zmenou dopravného značenia, ktorú by predstavovalo zjednosmernenie Pražskej ul.. 
Okresným dopravným inšpektorátom  nebolo vydané súhlasné stanovisko na trvalú zmenu 
z dôvodu výrazného zhoršenia dopravného zaťaženia komunikácie Štúrova, zaťaženia 
križovatiek  a železničných priecestí nadväzujúcich na MK Pražská. Okresný dopravný 
inšpektorát vydal súhlas na dočasnú jednomesačnú zmenu organizácie dopravy, ktorá mala 
v praxi overiť vplyvy takejto organizácie dopravy. Účelom zjednosmernenia, v prípade 
prijatia trvalej zmeny organizácie dopravy,  by bola možnosť vybudovania chodníka 
v požadovaných parametroch na úkor jedného jazdného pruhu. Zjednosmernenie komunikácie 
však malo veľký negatívny ohlas najmä podnikateľských subjektov so sídlom na Pražskej 
a okolitých uliciach a táto organizácia dopravy bola zrušená.
        Pre vyriešenie   situácie by bolo potrebné rozšíriť komunikáciu smerom do ochranného 
pásma dráhy Železníc SR cca o 1,5 až 2,0 m, alebo aj na opačnej strane a to záberom 
pozemkov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb.  Rozšírila by sa vozovka pri 
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zachovaní dvoch jazdných pruhov a následne by bolo možné vybudovať chodník v potrebnej 
šírke. 

Uvedené však vyžaduje splnenie viacerých podstatných podmienok: 
- súhlasy vlastníkov,  spracovanie znaleckých posudkov  a majetkoprávne usporiadanie 

pozemkov, 
- spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné a územné konania a súhlasné 

stanoviská všetkých dotknutých inštitúcií, teda aj súhlas Železníc SR na vykonanie 
stavebných prác v ochrannom pásme dráhy.  V zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. 
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všetky stavby po oboch stranách 
dráhy zasahujúce do ochranného pásma dráhy možno zriadiť len so súhlasom 
prevádzkovateľa dráhy (ŽSR) a záväzného stanoviska špeciálneho stavebného úradu, 
ktorým je Úrad pre reguláciu železničnej dopravy Bratislava. ŽSR sa nevzdali zámeru 
elektrifikácie a optimalizácie trate Leopoldov – Nitra – Lužianky, tento zámer má 
dlhodobý horizont aj vzhľadom k vysokému objemu finančných prostriedkov 
potrebných na jeho realizáciu. Zámer elektrifikácie a optimalizácie trate však 
nevylučuje vydanie súhlasných stanovísk vo veci budovania chodníka, vyžaduje však 
zosúladenie oboch zámerov,

- realizácia vysporiadania pozemkov, spracovanie projektovej dokumentácie ako aj 
samotná realizácia investičnej akcie si vyžaduje schválenie finančných prostriedkov 
v rozpočte mesta Nitry a to v 3 až 4 rozpočtových rokoch. O schválení finančných 
prostriedkov rozhoduje plénum mestského zastupiteľstva. 

Výsledky prešetrenia petície Vám oznamujem so žiadosťou, aby ste s obsahom 
prešetrenia oboznámili aj ostatných členov petičného výboru a podľa Vašich možností aj 
občanov podpísaných pod petíciou.

Zároveň Vás informujem, že výsledok vybavenia petície je podľa zákona č. 85/4990 
Zb. o petičnom práve, v znení zmien, § 5, ods. 7  zverejnený aj na webovom sídle mesta 
www.nitra.sk

S pozdravom
  

        
Ing. Darina Keselyová,  v.r.

           hlavný kontrolór mesta Nitry
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