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Vec 

Oznámenie o vybavení petície 

 
Útvarom hlavného kontrolóra bolo dňa 14.01.2020 zaevidované v centrálnej evidencii 

petícií  pod č. 2/2020-pet.. doručené podanie pod názvom „Petícia za vybudovanie cesty na 

Sadovej ul., parcela č. 64/74 v Nitre, k.ú. Mikov dvor.“,  v ktorom občania podporujúci petíciu 
vyjadrili požiadavku na Mesto Nitra o vybudovanie cesty s dažďovou kanalizáciou na parcele 
č. 64/74 k.ú. Mikov dvor, vo vlastníctve mesta Nitra. Podaná petícia obsahovala nedostatky, 
ktoré boli na základe výzvy odstránené  dňa 17.01.2020. Celkový počet podpisov na 
petičných hárkoch spolu je 138.  

 
V zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov je príslušný orgán verejnej moci 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.  
Po vyžiadaní si stanovísk k predmetu podanej petície od odborných útvarov Mestského úradu 
v Nitre  Vám oznamujem nasledovné: 

Útvar hlavného architekta (ďalej ÚHA) vo svojom vyjadrení k predmetu petície 
uviedol, že eviduje potrebu vybudovania predmetnej komunikácie a dažďovej kanalizácie. 
Z hľadiska schválenej a platnej územnoplánovacej dokumentácie je výstavba miestnej 
komunikácie v súlade s Územným plánom mesta Nitra - zmeny a doplnky č. 6. 
ÚHA odporúča v prípade výstavby prvotne riešiť výstavbu dažďovej kanalizácie a zosúladiť 
výstavbu všetkých stavebných objektov, inžinierskych sietí a zrealizovať ich pripojenie 
k jednotlivým stavbám. V r. 2015 bolo vydané stavebné povolenie na dažďovú kanalizáciu 
(OU-NR-OSPZ3-2015/011633-05/F47 zo dňa 17.07.2015, právoplatné 19.08.2015) 
a stavebné povolenie na komunikáciu (UHA-DaCH-8545/2015-003-Ing.Dá zo dňa 
23.07.2015, právoplatné dňa 02.09.2015), ktoré stratili platnosť  v zmysle  zákona  č. 50/1976 
Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) §67 ods.2, „Stavebné 

povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby 

dlhšiu lehotu.“.  
Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ (ďalej OIVaR) vo svojom vyjadrení 

uviedol, že po rokovaniach s predstaviteľmi zo ZsVS, a.s. je predpoklad realizácie miestnej 
komunikácie a dažďovej kanalizácie až po dokončení chýbajúcich vetiev kanalizácie, ktorých 
realizáciu má v investičnom pláne ZsVS, a.s.. 
Predpokladaná cena realizácie investičnej akcie bola v r. 2015 stanovená približne na 
770 000€, čo zahŕňalo objekty: Kanalizácia dažďová – SO204, Verejné osvetlenie - SO402, 

Miestna komunikácia, chodníky a parkovacie státiam, DDZ a TDZ - SO601, Sadové úpravy 

pri komunikácií - SO701, Prekládka slaboprúdu - SO80, preto  je daná investičná akcia nad 
peňažným limit investičných akcií VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce. Realizácia takejto akcie 
je preto podmienená schválením Mestským zastupiteľstvom v Nitre do  rozpočtu mesta, ako 
samostatná položka.  
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V rozpočte mesta Nitra na rok 2020 nie sú schválené finančné prostriedky na predmetnú 
realizáciu miestnej komunikácie a dažďovej kanalizácie. Odbor investičnej výstavby 
a rozvoja môže zaradiť investičnú akciu do návrhu na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta 
Nitra v prípade súhlasných odporučení VMČ a príslušných komisií MZ.  
       
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.  
  
 
      S pozdravom 
 
 
        Ing. Darina Keselyová, v.r. 
 
 
 
 

 
 


