
                                                              
 

Ing. Darina KESELYOVÁ 
          
            HLAVNÝ KONTROLÓR 

      MESTA NITRY 
 
 

 
Adresa: Mestský úrad  tel: (037) 6502 115           fax: (037) 6502 331 
  Štefánikova tr. 60      
  950 06 Nitra      

 
ÚHK -10/2017-pet.                                                                Nitra, dňa  13.11.2017 
Č.j. 140185/2017 
 
Vec: Oznámenie o výsledku prešetrenia petície. 
 
       V centrálnej evidencii petícií bola pod číslom 10/2017-pet. zaevidovaná petícia obyvateľov 
bytového domu na ulici Dvorčanská 63, Nitra, ktorí petíciou vyjadrujú nesúhlas k investičnému 
zámeru investora – Offensive Sportswear s.r.o., pod názvom „Ubytovňa Nitra“  a to vybudovaniu 
ubytovne v objekte na pozemku parc. č. 1490, k.ú.  Dolné Krškany v Nitre. Obyvatelia petíciou 
vyjadrili nesúhlas so zámerom vybudovania ubytovne z dôvodu obáv pri ubytovaní robotníkov 
rôzneho etnika a národností, prípadných možných konfliktov a nepokoja. Počet podpisov na hárkoch 
spolu je 100. 
Po vyžiadaní si stanoviska odborného útvaru Mestského úradu v Nitre a prešetrení petície Vám 
oznamujem nasledovné: 

K vyššie uvedenému investičnému zámeru investora pod názvom „Ubytovňa Nitra“ bolo 
vydané nesúhlasné záväzné stanovisko mesta Nitra č. 14108/2017 zo dňa 13.9.2017. Mesto Nitra pri 
hodnotení investičného zámeru investora – Offensive Sportswear s.r.o.  vychádzalo okrem iného 
i z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 218/2016-MZ k odpredaju majetku spôsobom prípadu 
hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a to odpredaju pozemku parcely registra C KN č. 1490 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 948 m2, spolu so stavbou bez súp. č. na parcele C KN č. 1490 v k. ú. Dolné 
Krškany,  pre spoločnosť OFFENSIVE SPORTSWEAR, s. r. o., Majoránová 32, 821 01 Bratislava. 
Dôvodom osobitného zreteľa bola podpora a zachovanie účelu využitia nehnuteľnosti pre občiansku 
vybavenosť a služby spoločenského charakteru (podpora športu, výroba športového oblečenia 
a pomôcok, zamestnanosť) a záujem bezodkladného riešenia havarijného stavu predmetnej 
nehnuteľnosti v danej časti mesta. 
Nakoľko predmetný objekt bol odpredaný za účelom výroby športového oblečenia a nie  zriadenia 
ubytovne, a investičný zámer bol tiež prerokovaný príslušným Výborom mestskej časti, ktorý ho 
neodsúhlasil,  bolo stanovisko mesta Nitra k investičnému zámeru pod názvom „Ubytovňa Nitra“  
záporné. 
      Týmto považujem petíciu za vybavenú.  
 
      S odpoveďou na petíciu prosím v rámci Vašich 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.  
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