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Vec 

Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 
 

Dňa 20.09.2018 bolo útvarom hlavného kontrolóra do centrálnej evidencie petícií pod 
č. 19/2018-pet. zaevidované podanie pod názvom „Petícia proti zmene účelu stavby 
rodinného domu na Prešovskej ul. 9“, v ktorej občania podpísaní pod petíciou požadujú, 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 dňa 03.10.2018.   

V zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien 
prešetrením petície sa zisťuje skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi 
predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Po vyžiadaní si stanoviska odboru 
stavebného poriadku Mestského úradu v Nitre  Vám oznamujem nasledovné: 

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 (ďalej len 
stavebný zákon), neeviduje žiadnu žiadosť o zmenu  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. 

 
K vyššie uvedenému Vám ďalej oznamujem, že do kontrolnej činnosti 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. Svoje námietky a pripomienky týkajúce sa  stavebného konania si preto 
môžete uplatniť priamo v predmetnom konaní. 

 
Týmto považujem petíciu za vybavenú. 

 
      S odpoveďou na petíciu prosím v rámci možností oboznámiť aj ostatných občanov 
podpísaných pod petíciou. 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 
 

 


