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Vec: Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 
 
       V centrálnej evidencii petícií bola dňa 14.11.2017 pod číslom 11/2017-pet. zaevidovaná 
petícia rodičov detí a občanov mesta, ktorí petíciou žiadajú mesto Nitra ako zriaďovateľa 
Materskej školy Nedbalova (ďalej MŠ) o dobudovanie priestorov výdajne, nakoľko súčasné 
zriadenie priestorov si vyžaduje len čiastkové doplnenie interného zariadenia pre reálny chod 
kuchyne a zabezpečenie prípravy stravy pre deti priamo v priestoroch MŠ. Podpísaní občania 
poukazujú na nedostatky, ktoré vznikajú pri dovoze a výdaji stavy pre deti v MŠ a navrhujú 
vybudovanie kuchyne priamo v priestoroch MŠ. Počet podpisov na petičných hárkoch spolu 
je 114. 
 
Po vyžiadaní si stanoviska odborného útvaru Mestského úradu v Nitre a prešetrení petície 
Vám oznamujem nasledovné: 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. l) zákona                
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v z.n.p. stanovuje Vyhláškou 
MZ SR č. 533/2007 podrobnosti o požiadavkách na zariadenie spoločného stravovania.  
Prevádzka výdajne zariadenia školského stravovania (ďalej ZŠS)  pri MŠ Nedbalova 17, Nitra 
bola po schválení v Mestskom zastupiteľstve zahájená v septembri 2015. Zariadenie vo 
výdajni ZŠS bolo rozpočtované vo výške  33 600 € bez stavebných úprav. Pre úplné 
vybavenie  plnohodnotného ZŠS by bolo potrebné dofinancovať technické vybavenie 
zariadenia  približne v hodnote 25 000 €. Aj  keď v priestoroch MŠ je dostatočná kapacita na 
dobudovanie skladov, pretože za priestormi výdajne sa nachádza tzv. hospodárska časť z 
pôvodnej kuchyne, ktorá je však značne zdevastovaná, t.č. by si tieto priestory vyžadovali 
kompletnú rekonštrukciu tak, aby spĺňali hygienické normy na prevádzku kuchyne.   

Všetky investičné akcie môžu byť realizované len v prípade schválenia finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta Nitry. Svoje požiadavky o realizáciu takejto investičnej akcie 
ako je vybudovanie plnohodnotného ZŠS pri MŠ Nedbalova si môžete uplatniť  aj 
prostredníctvom  VMČ  č. 4 – Klokočina, ktoré podľa svojich priorít môže navrhnúť 
schválenie finančných prostriedkov na konkrétny účel. 
Realizácia akejkoľvek investičnej akcie je však podmienená schválením finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta Nitry a v návrhu rozpočtu na rok 2018 nie je začlenená takáto 
investičná akcia. O schválení finančných prostriedkov na konkrétny účel rozhodujú poslanci  
mestského zastupiteľstva na svojich zasadnutiach.  
Práve v tomto čase je návrh rozpočtu na rok 2018 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
pred schválením zverejnený na  webovom sídle Mesta Nitry -  www.nitra.sk  aj na vývesnej 
tabuli MsÚ, aby sa mohli k nemu obyvatelia vyjadriť.  
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V petícii ďalej uvádzate, že dovozom stravy zo ZŠS Škultétyho do MŠ  Nedbalova sa 
predlžuje časový interval medzi prípravou stravy a jej konzumáciou, čím sa zhoršuje jej 
kvalita. 
V tomto bode súhlasím s Vami. Na rozvoz stravy má  značný vplyv súčasná dopravná situácia 
v meste, ktorá je často až kritická. Preto sa môže stať, že auto určené na rozvoz mešká už 
z príchodom do ZŠS Škultétyho. Rozvoz stravy do zariadení MŠ je takýmto spôsobom 
riešený aj pre MŠ Alexyho, kde strava je dovážaná zo ZŠS Benkova, čo je približne rovnaká 
vzdialenosť ako medzi ZŠS Škultétyho a MŠ Nedbalova. Dovoz stravy do výdajní  je tiež 
zabezpečovaný aj pre MŠ Beethovenova a MŠ Topoľová. Za kvalitu a predpísané množstvo 
stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca ZŠS, taktiež zodpovedá aj za predpis 
stravného a jeho vyúčtovanie, preto  nezrovnalosti v predpisoch ako uvádzate v petícii je 
potrebné riešiť priamo s vedúcou ZŠS pri ZŠ Škultétyho, prípadne s riaditeľkou ZŠ. 
  
      Týmto považujem Vašu 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) aj na 
webovom sídle Mesta Nitry -  www.nitra.sk.  
  
 
 
 
 
       Ing. Darina Keselyová, v.r. 
       hlavný kontrolór mesta Nitra 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


