
                                                              

 

Ing. Darina KESELYOVÁ   
          

HLAVNÝ KONTROLÓR 

 MESTA NITRY 
 
 

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

 
UHK: č. 16/2018-pet.       Nitra, dňa  20.08.2018 
 

Vec 

Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 
 
       V centrálnej evidencii petícií bola pod č. 16/2018-pet. dňa 20.7.2018 zaevidovaná petícia 
obyvateľov Mesta Nitra a občanov spádovej oblasti k Fakultnej nemocnici Nitra; ktorí 
petíciou žiadajú generálnu rekonštrukciu Špitálskej ul. v Nitre a kompletnú výmenu všetkých 
inžinierskych sietí, najmä kanalizácie a prívodného vodovodného potrubia, nakoľko situácia 
je havarijná, cesta sa na viacerých miestach prepadáva a ohrozuje zdravie a životy občanov 
Mesta Nitry. Počet podpisov na hárkoch spolu je 85. Podaná petícia obsahovala nedostatky, 
ktoré boli odstránené  dňa 01.08.2018.  

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

Odbor investičnej výstavby a rozvoja Mestského úradu v Nitre (ďalej len OIVaR) sa 
vyjadril k predmetu podanej petícii a uviedol, že preveroval skutočnosti v spolupráci so 
ZSVS, a.s.. V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
na realizáciu opráv kanalizácie a vodovodu ulíc Špitálska, Kasalova a k úprave miestnej 
komunikácii sa pristúpi po realizácii týchto opráv.  

Realizácia akejkoľvek investičnej akcie je podmienená schválením finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta Nitry a o schválení finančných prostriedkov rozhodujú 
poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Požiadavky o realizáciu investičnej akcie ako 
je oprava kanalizácie, vodovodu a miestnej komunikácie si môžete uplatňovať aj 
prostredníctvom  VMČ č. 2 – Staré mesto, ktoré podľa svojich priorít môže navrhnúť 
schválenie finančných prostriedkov na konkrétny účel do pripravovaného rozpočtu pre rok 
2019, pričom konečné schválenie finančných prostriedkov na jednotlivé investičné akcie je 
v právomoci poslancov mestského zastupiteľstva.  

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 v správnom konaní.  
      S odpoveďou na petíciu prosím v rámci 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)  
na webovom sídle Mesta Nitry -  www.nitra.sk.  
  
 
      S pozdravom      Ing. Darina Keselyová, v.r. 



 

 

 


