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ÚHK 4/2020-pet.       Nitra, dňa 15.05.2020 
 

 
Vec 
Oznámenie o vybavení petície. 
 

Dňa 02.03.2020 bola mestu Nitra doručená petícia pod názvom „Neberte nám zeleň a 

miesto na parkovanie“, ktorá bola dňa 03.03.2020 zaevidovaná v centrálnej evidencii petícií 
pod por. č. 4/2020.  Doručená petícia obsahuje celkovo 70 petičných hárkov, na ktorých je spolu 
1526 podpisov. Petícia bola podporená aj v elektronickej podobe s počtom 435 potvrdení 
podpory elektronickej petície. Celkový počet podporovateľov petície spolu je 1961. 
  
Občania podanou petíciou vyslovili požiadavky, cit.: 
„Občania žiadajú vo svojej petícii Mesto Nitra ako stavebný úrad, pána primátora osobne, aby 

vykonali kroky k zabráneniu realizácie stavieb na Parkovom nábreží na parc. č. 273/1, 273/2 

k.ú. Nitra a parc. č. 3190/3 k.ú. Zobor a na parc. č. 222/6 k.ú. Nitra a ponechali ich na 

doterajšie využívanie ako zeleň, relaxáciu a oddych a parc. č. 273/1 na parkovanie. 

Občania tiež žiadajú poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre, aby zmenili územný plán 

Mesta Nitry tak, aby tieto pozemky parc č. 273/1, č. 273/2, č. 222/6 a 3190/3 boli vyňaté 

z určenia na zastavanie a boli ponechané ako zeleň a parc. č. 273/1 ako parkovisko.“ 

 
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.  Predmetná petícia mala byť predmetom rokovania 
Mestského zastupiteľstva v Nitre, určeného podľa plánu na deň 26.3.2020,  a to  v  zmysle § 5d 
ods. 2 a ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien. Nakoľko  
v zmysle prijatých opatrení pre hrozbu šírenia nového koronavírusu bol obmedzený režim  
Mestského úradu v Nitre a plánované zasadnutia Mestského zastupiteľstva boli pozastavené, 
bola lehota na vybavenie petície v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
predĺžená o ďalších 30 pracovných dní. 

 
Podaná petícia zobrazuje nasledovné nehnuteľnosti: 
 p.č. 273/1 o výmere 4945 m2 – zastavaná plocha a nádvorie  
 p.č. 273/2 o výmere 5924 m2 – ostatná plocha  
Obe parcely registra „C“ k.ú. Nitra sú  zapísané na LV č. 6530  – vlastník Kúpele Bojnice, a.s. 
v podiele 1/1;  
 p.č. 222/6 o výmere 1979 m2 – ostatná plocha  
Parcela registra „C“ k.ú. Nitra zapísané na LV č. 7657 – vlastník Krepák Miroslav a Petra 
Krepáková v podiele 1/1; 
 p.č. 3190/3 o výmere 286 m2 – trvalý trávny porast  
Parcela registra „E“ v k.ú. Zobor zapísaná na LV č. 4912 – vlastník Mesto Nitra v podiele 1/1;  
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V  zmysle § 5d ods. 2 a ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
zmien, vecne príslušný orgán verejnej moci prerokuje petíciu so zástupcom a petičným 
výborom vtedy, ak petíciu podporilo najmenej 1000 osôb alebo aspoň 8% osôb oprávnených 
voliť do orgánov samosprávy obce, ktorej bola petícia určená. A ak je petícia určená 
obecnému/mestskému zastupiteľstvu, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom 
zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného 
výboru. 

Petícia bola predmetom rokovania 17. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského 
zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa konalo dňa 07.05.2020 (mat. č. 488/2020). Počas prerokovania 
petície bolo umožnené vystúpiť organizátorovi petície. Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 
svojom zasadnutí prerokovalo predloženú petíciu a prijalo uznesenie č. 58/2020-MZ, 
ktorým berie na vedomie  petíciu pod názvom „Neberte nám zeleň a miesto na parkovanie“. 
Ďalej v uznesení uložilo prednostovi mestského úradu otvoriť rokovania s vlastníkom 
parciel č. 273/1, č. 273/2, č. 226/6 v k.ú. Nitra o možnosti výmeny parciel, resp. ich 
odkúpenia späť mestom Nitra. Kontrolu plnenia uznesenia č. 58/2020-MZ vykoná 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom plánovanom zasadnutí dňa 10.09.2020. 

 
Týmto považujem petíciu za vybavenú. 

 
 

      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.  
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