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Vec 
Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 
 
 
       V centrálnej evidencii petícií bola dňa 30.01.2017 pod č. 1/2017-pet. zaevidovaná petícia 
s celkovým počtom 71 podpisov na petičných hárkoch, kde obyvatelia Slamkovej ulice 
v Nitre - Janíkovciach, žiadajú riešenie problému s dopravou na Slamkovej ulici, ktorý 
vznikol výstavbou obytnej zóny „IBV Janíkovce“ za Matušincovou  ulicou. 
Petíciou žiadajú: 

- Vyriešiť prístup k novej výstavbe - stavebným pozemkom vybudovaním prístupovej 
cesty mimo Slamkovej ulice. 

- Obmedziť rýchlosť na celej Slamkovej ulici na max. 30 km za hodinu. 
- Zakázať prejazd nákladným vozidlám ťažších ako 20 ton. 

 
Výzvou zo dňa 30.1.2017 boli dňa 3.2.2017 odstránené nedostatky v petícii.  
Po vyžiadaní si stanovísk odborných útvarov Mestského úradu v Nitre  a prešetrení petície 
Vám oznamujem nasledovné: 
Územným rozhodnutím o umiestnení stavby a o využívaní územia (č. SP 24464/2011-011-
ing. Tá zo dňa 3.3.2012, právoplatné dňa 3.5.2012)  vydaným pre stavbu (novostavbu) „IBV 
Janíkovce; Komunikácie a inžinierske siete – I. etapa“ sa určili podmienky okrem iného aj pre 
stavebný objekt SO 01 – Dopravné komunikácie a spevnené plochy (p.č. 1064/5, 1065/77, 
1065/79, 10164/20, 1064/2/, 1064/466, k.ú. Veľké Janíkovce), kde „na navrhovanú 
komunikáciu – Vetva „A“ budú pripojené existujúce komunikácie – ulice Slamova 
a Wilermova, ktoré v súčasnosti slúžia ako miestne obslužné komunikácie pre prístup do 
zastavaného územia odbočením z hlavnej komunikácie III/05137. Dopravné riešenie tejto 
plánovanej prístupovej komunikácie rešpektuje dopravno-urbanistickú úroveň komunikácie 
funkčnej triedy C2.“ 
 
Stavebným povolením č. UHA-DaCH-16131/2012-003-Ing.Dá zo dňa 21.11.2012 vydaným  
na stavbu (novostavbu) „IBV Janíkovce; Komunikácie a inžinierske siete – I. etapa“,  stav. 
obj. SO 01 – Dopravné komunikácie a spevnené plochy boli určené podmienky v bode 21.4: 

- „komunikáciami Slamkova, Wilermova a Budayho viesť dopravnú záťaž 
v nevyhnutnom rozsahu I. etapy s tým, že predpokladaná zvýšená dopravná záťaž  
v rámci II. etapy bude riešená okrajom územia s napojením na cestu III. triedy ul. 
Dlhá. 
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- v rámci prebiehajúcej výstavby je stavebník povinný čistiť miestne komunikácie 
použité pri výstavbe zametaním a kropením. Pri poškodení miestnych komunikácií 
vykoná stavebník ich opravu a uvedie ich do pôvodného stavu.“ 

 
Stavebník  na stavenisko stavby „IBV Janíkovce; Komunikácie a inžinierske siete – I. etapa“ 
ako prístup využíval aj pozemky (p.č. 1703/19, 1703/4, 1703/6, 1710/6,1695) mimo ulice 
Slamkova, Wilermova. Na základe podnetu občanov zo dňa 24.4.2014, ktorým sa domáhali 
riešenia obmedzenia prašnosti a hluku  na stavebníkom využívaných pozemkoch, s návrhom 
na predbežnú právnu ochranu,  aby stavebník dodržiaval podmienky dané právoplatným 
stavebným rozhodnutím, bol dňa 28.5.2014 vykonaný Štátny stavebný dohľad 
s tvaromiestnou obhliadkou. Výsledkom ŠSD boli opatrenia, ktoré stavebník nezrealizoval 
a tak zostal prístup k predmetnej lokalite stavby cez miestne komunikácie ulíc Slamova  
a Wilermova. 

 
Podľa vyjadrenia útvaru hlavného architekta – referát dopravy a miestnych komunikácii 

v budúcnosti pri ďalšom rozvoji územia sa počíta s kapacitným napojením na cestu III. tr. 
Dlhá ul., plnohodnotnou križovatkou, ktorá bude zabezpečovať prístup k IBV predmetnej 
lokality mimo miestnu komunikáciu Slamkova a Wilermova ulica.  

 
Mesto Nitra – odbor komunálnych činností a životného prostredia dňa 13.3.2017 

vykonalo tvaromiestnu obhliadku a prerokovalo spolu s Krajským dopravným inšpektorátom 
PZ v Nitre žiadosť z petície a to: obmedziť rýchlosť na celej Slamkovej ulici na max. 30 km 
za hodinu a zakázať prejazd nákladným vozidlám ťažších ako 20 ton. Zo strany Krajského 
dopravného inšpektorátu nebol daný súhlas na osadenie takéhoto dopravného značenia. 

 
Plne chápem, že dopravná situácia spojená s výstavbou „IBV Janíkovce“ je pre Vás 

veľmi obťažujúca, no žiaľ ulica Slamkova  a Wilermova sú miestne komunikácie, ktoré slúžia 
aj ako obslužné pre prístup do tejto lokality. 

 
      Týmto považujem Vašu petíciu za vybavenú.  
 
      S odpoveďou na petíciu prosím v rámci Vašich možností oboznámiť aj ostatných občanov 
podpísaných pod petíciou. Zároveň Vám oznamujem, že výsledok vybavenia petície bude 
zverejnený v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien, § 5 ods. (7) 
aj na webovom sídle Mesta Nitry -  www.nitra.sk.  
  
 
      S pozdravom 
 

 
Ing. Darina Keselyová, v.r. 
hlavný kontrolór mesta Nitra 
 
 
 
 
 


