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Vec
Oznámenie o výsledku prešetrenia petície

      Útvaru hlavného kontrolóra bola doručená a v centrálnej evidencii petícií zaevidovaná 
petícia občanov Lomnickej č. 22,24,26 a 28,  ktorou žiadajú odstrániť skaly,  ktoré sú 
umiestnené na miestnej komunikácii a v trávnatej ploche  pred bytovým domom na 
Lomnickej ul. č. 28.
      Po prešetrení petície a vyžiadaní si stanovísk odborného útvaru Mestského úradu v Nitre 
a Mestských služieb Nitra Vám oznamujem nasledovné: 
      Miestna komunikácie Lomnická je vedená v pasporte miestnych komunikácií ako 
nemotoristická komunikácia, čo znamená, že sa jedná o chodník určený výhradne pre 
chodcov. Táto komunikácia šírkovo, ani konštrukčne nie je určená pre bežnú cestnú 
premávku. Miestnou ohliadkou bolo zistené, že kamene sa nachádzajú v zeleni, ktorá však už 
nie je súčasťou pozemku miestnej komunikácie. Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Zz. 
v znení neskorších zmien a doplnkov uvádza, čo sa rozumie pod cestnou premávkou. Cestnou 
premávkou na účely cit zákona sa rozumie užívanie diaľnic, ciest, miestnych komunikácií
a účelových komunikácií (ďalej len cesta) vodičmi vozidiel a chodcami. 
       Zeleň ( trávnik)   už nie je súčasťou cestného pozemku, čiže tu už neplatia pravidlá 
cestnej premávky a nemožno sa odvolávať na ustanovenia zákona o cestnej premávke. 
      Tvaromiestna obhliadka potvrdila skutočnosť,  že do vnútrobloku Lomnickej ul.č. 1 – 32 
boli umiestnené lomové kamene. Kamene boli umiestnené na kraj existujúceho chodníka do 
trávnatej plochy bez písomného stanoviska správcu verejnej plochy, t.j. Mesta Nitry.
Hlavným dôvodom na umiestnenie kameňov bolo vytvoriť zábranu nepovolenému prejazdu 
taxíkov v nočných hodinách k zadným vchodom bytových domov, čo ruší nočný pokoj a tiež 
poškodzuje trávnaté plochy. 
     Pre zabezpečenie odstránenia nežiadúceho stavu a súladu predmetu petície s právnymi 
predpismi, verejným alebo iným spoločnými záujmom boli prijaté tieto opatrenia:

1. Zabezpečiť odstránenie lomových kameňov z vnútroblokového priestoru na 
Lomnickej ul.  
                                                   Zodpov.: odbor komunálnych činností a ŽP MsÚ Nitra

2. Zabezpečiť umiestnenie príkazovej značky C9 Cestička pre chodcov na 
nemotoristickú komunikáciu pri bytových domoch Lomnická č. 10 – 12, 22-32 čo 
predpokladá zamedzenie vjazdu motorových vozidiel. 
                                                  Zodpov.: odbor komunálnych činností a ŽP MsÚ Nitra
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      Rozborom príčin, ktoré viedli na jednej strane k umiestneniu kameňov jednou skupinou 
obyvateľov a na druhej strane vyvolali nesúhlas ďalšej časti obyvateľov s ich umiestnením, 
možno konštatovať, že obe skupiny týmto presadzujú svoje  názory a požiadavky (často aj 
zdôvodniteľné a oprávnené). Situácii bolo možné predísť komunikáciou medzi obyvateľmi 
bytov, vzájomnou dohodou, prípadne aj hľadaním možností riešenia v spolupráci s odbornými 
útvarmi Mestského úradu v Nitre ešte pred tým, ako boli vykonané akékoľvek svojvoľné 
zásahy do chodníkov a zelene.  
      Prejazd taxíkov a ich jazda ku vchodom bytových domov, kde vjazd motorových vozidiel 
nie je povolený,  je zrejme vyžadovaná zákazníkmi – obyvateľmi bytových domov.
      
      Týmto považujem Vašu petíciu za vybavenú. 

       S touto odpoveďou prosím v rámci Vašich možností oboznámiť aj ostatných občanov 
podpísaných pod petíciou. Zároveň Vám oznamujem, že výsledok vybavenia petície je 
zverejnený v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien, § 5, ods. (7) 
aj na webovom sídle  www.nitra.sk. 

       S pozdravom

    Ing. Darina Keselyová, v.r.
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