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Vec 

Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 
 

Útvarom hlavného kontrolóra bolo dňa 28.02.2019 do centrálnej evidencií petícií 
zaevidované pod č. 4/2019-pet. podanie s názvom „petícia proti stavebným činnostiam pri 

výstavbe projektu cyklotrasy Klokočina – Borina – autobusová stanica“, v ktorom občania 
podpísaní pod petíciou žiadajú zastavenie výstavby projektu cyklotrasy.  Podaná petícia 
obsahovala nedostatky, ktoré boli odstránené  dňa 14.03.2019. Celkový počet podpisov na 
petičnom  hárku spolu je 14.  
 

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 prešetrení petície a  
vyžiadaní si stanoviska odborného útvaru Mestského úradu v Nitre  Vám oznamujem 
nasledovné: 

Mesto Nitra v rámci čerpania finančných prostriedkov z eurofondov pripravuje 
projektovú dokumentáciu a realizuje výstavbu nových úsekov cyklotrás v súlade so štúdiou 
pod názvom „Cyklistické trasy v meste Nitra“. Výstavba „Cyklotrasy Klokočina – Borina – 
Hollého – AS Nitra“ je realizovaná na základe stavebného povolenia č. UHA-DUaI-
6416/2016-003-Ing.Dá, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.01.2017 a v zmysle 
odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Vzhľadom k veľkému počtu účastníkov konania bolo 
zahájenie stavebného konania (pod č.j. UHA-DaCH-6416/2016-002-Ing.Dá zo dňa 
5.10.2016), ako aj oznámenie stavebného povolenia  účastníkom konania, dotknutým 
orgánom a správcom IS, oznámené formou verejnej vyhlášky, ktorá bola vyvesená spolu so 
situačným výkresom na úradnej tabuli Mesta Nitra, VMč č. 2 – Staré mesto; VMČ č. 3-
Čermáň; VMČ č. 4 – Klokočina  a zverejnená na webovom sídle Mesta Nitra. Trasa 
cyklotrasy prechádza zastavaným územím v uličnom priestore v trase jestvujúcich chodníkov 
pre peších, čiastočne je situovaná v mestskej verejnej zeleni. Cyklotrasa je navrhnutá ako 
spoločná cestička pre cyklistov a chodcov. Má dopravný charakter a bude slúžiť na prepojenie 
mestskej časti Klokočina cez mestský les Borina na Hollého ulicu a na autobusovú stanicu. 
Trasa bola navrhnutá so zreteľom na priestorové danosti územia, inžinierske siete, jestvujúce 
stavby vrátane zelene. V rámci realizácie stavby bolo potrebné asanovať niektoré dreviny 
a súhlas na výrub drevín vydala obec Dolné Lefantovce pre Mesto Nitra ako vlastníka 
pozemkov p.č.6641, 6676, 7045/1, 2621 v k.ú Nitra, pričom zároveň uložila povinnosť 
vykonania náhradnej výsadby za uskutočnený výrub. Výsadba sa uskutoční na základe 
samostatného stavebného objektu “SO 06 Sadovnícke úpravy“. Náhradná výsadba za 
uskutočnený výrub je navrhnutá na plochách pozdĺž cyklotrasy formou okrasných krov 
a stromov so zreteľom na zachovanie podielu stromovej zelene v dotknutých územiach. 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ Nitra vo svojom vyjadrení k predmetu petície 
uviedol, že v súčasnosti je realizácia stavby v štádiu ukončovania jednotlivých úsekov 
s rozličným stupňom finalizácie. 
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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.  
 
      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) na 
webovom sídle Mesta Nitry -  www.nitra.sk.  
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