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UHK 17/2019-pet.         Nitra, dňa 20.12.2019 
 
Vec 

Oznámenie o vybavení petície 

 
Útvarom hlavného kontrolóra bola v centrálnej evidencii petícii dňa 25.10.2019 pod 

číslom 17/2019-pet. zaevidovaná petícia s názvom „Petícia za zachovanie zelene a stromov 

na ulici Viničky v Nitre“.  Občania podpísaní pod petíciou vyjadrili svoj nesúhlas s výrubom 
stromov ktoré sa nachádzajú pred hlavným vchodom Viničky 11  v Nitre a žiadajú 
o prešetrenie plánovaného výrubu, nakoľko súčasný stav zelene zabezpečuje adekvátne 
podmienky. Podaná petícia obsahovala nedostatky, ktoré na základe výzvy boli odstránené  
dňa 11.11.2019. Celkový počet osôb podporujúcich predmet petície spolu je 242, z toho 
osoby s pobytom Viničky 11 v počte 25.  
V zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 
(ďalej len zákon o petičnom práve): Príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a 

vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi 

predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne 

oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov  

zástupcovi.  

Po vyžiadaní si stanoviska odborného útvaru Mestského úradu v Nitre  a prešetrení 
petície Vám oznamujem nasledovné: 
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Útvar hlavného architekta (ďalej len ÚHA) obdržalo dva 
občianske podnety na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve, správe alebo nájme 
Mesta Nitry (p.č. 425/26 k.ú. Mlynárce vo vlastníctve mesta) a to v lokalite Viničky č. 7,9,11 
v Nitre. Pracovník ÚHA na tvare miesta prešetril tieto doručené  podnety  a to jeden od 
vlastníčky bytu na adrese Viničky 11 a druhým podávateľom bol bytový dom Viničky 7,9,11 
v zastúpení jedným z vlastníkov bytu v tomto BD, pričom k tomuto podnetu sú doložené 
súhlasné vyjadrenia od 36 vlastníkov i užívateľov bytov a nebytových priestorov bytového 
domu Viničky 7,9,11 v Nitre. ÚHA následne na základe zisteného stavu  navrhol 
z prehusteného porastu prebierkový výrub vytypovaných stromov. Zistené skutočnosti vrátane 
určenia drevín odporučených na výrub ÚHA písomne oznámil obom podávateľom podnetu na  
výrub dreviny/drevín/ rastúcej na parcele vo vlastníctve, správe alebo nájme Mesta Nitra.  
Následne Mesto Nitra dňa 27.09.2019 riadnou žiadosťou v súlade so zákonom č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny požiadalo príslušný orgán ochrany prírody o vydanie súhlasu 
– rozhodnutia na vytypovanie dreviny označené na kmeňoch červeným znakom v tvare kruhu. 
Vecne príslušný orgán ochrany prírody určený Okresným úradom v Nitre vydal riadne 
výrubové rozhodnutie (č.296/2019 zo dňa 15.10.2019), ktorého súčasťou sú okrem iných 
stromov i stromy (celkom 10ks) rastúce pred bytovým domom Viničky 7,9,11, Nitra.  
ÚHA, na základe nesúhlasu časti obyvateľov zastúpených petičným výborom, požiadal Odbor 
komunálnych činností a životného prostredia – Stredisko mestských služieb o odklad výkonu 
platného rozhodnutia a vyzval zástupcu petičného výboru, aby v rámci spravodlivého 
a hlavne vecného hľadiska Mestu Nitra k nesúhlasu s výrubom mestských stromov rastúcich 
pred hlavnými vchodmi na ulici Viničky 7,9,11 v Nitre predložil posudok vypracovaný 
odborne spôsobilou osobou resp. inštitúciou.   
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Prešetrením petície bol zistený skutočný stav veci a nebol zistený nesúlad s právnymi 
predpismi. V procese prešetrenia bolo tiež zistené, že celkom 9 osôb podporujúcich 

predmet petície  a s pobytom v dotknutej oblasti, t.j. Viničky 7,9,11,  vyjadrilo svojim 

podpisom (ako zástupca bytovej jednotky) súhlasné stanovisko k podnetu na výrub drevín 
rastúcich na parcele vo vlastníctve Mesta Nitra (doručeného na ÚHA dňa 26.8.2019).  
  
Vo veci nesúhlasného stanoviska obyvateľov bytového domu  k výrubu drevín Vám zasielam 
právne stanovisko. Podľa § 68 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny: Obec vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu 
ustanovenom týmto zákonom. Správne konanie vedené vo veci vydania súhlasu na výrub 
drevín v zmysle § 47 citovaného zákona mesto vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy. 
Do konania a rozhodovacích procesov obce pri prenesenom výkone štátnej správy nie sú 

obyvatelia, vlastníci bytov a bytových domov  oprávnené zasahovať, resp. nimi 
zaujímané stanoviská nie sú pre ďalší zákonný postup v konaní právne relevantné. Pri 
vydaní súhlasu na výrub drevín je potrebné postupovať len v súlade s podmienkami 
ustanovenými príslušnými právnymi predpismi – zákonom č. 543/2002 Z.z. a č. 71/1967 Zb. 
bez zohľadňovania  stanoviska obyvateľov, ktorí nie sú riadnymi účastníkmi správneho 
konania.  
 
      Oznamujem Vám, že  nebol zistený nesúlad s právnymi predpismi a týmto považujem 
Vašu petíciu za vybavenú.  
 
      Záverom 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. 
        hlavný kontrolór Mesta Nitra 
 
 


