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UHK: č.5/2020-pet.      Nitra, dňa  22.06.2020 
    
Vec 

Oznámenie o vybavení petície 

 
Útvarom hlavného kontrolóra bolo dňa 14.05.2020 zaevidované v centrálnej evidencii 

petícií  pod č. 5/2020-pet. doručené podanie pod názvom „Petícia o zastavenie resp. zmenu 

projektu mestského lesa Borina“,  v ktorom občania podporujúci petíciu vyjadrili svoje 
požiadavky k projektu Revitalizácie mestského lesa -  Borina v Nitre.  
Podaná petícia obsahovala nedostatky, ktoré boli odstránené dňa 21.05.2020. Celkový počet 
podpisov na petičných hárkoch spolu je 167.  
 

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 vo svojom vyjadrení k predmetu petície uviedol, že revitalizácia 
mestského lesa Borina je akcia celomestského významu, ktorej realizácia napomôže 
k stabilizácii mikroklímy v území, ako i pozitívnej zmene v druhovom zložení vegetácie 
v prospech listnatých dlhovekých druhov stromov. Projekt bude financovaný cez ERDF OP 
IROP. V rámci posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok projekt prešiel 
nezávislým odborným hodnotením v podobe udeľovania bodov pre jednotlivé posudzované 
aspekty projektu. Výsledná suma bodového hodnotenia mala priamy vplyv na úspech/neúspech 
žiadosti o NFP a následné pridelenie finančných zdrojov na realizáciu projektu. Medzi 
hodnotenými kritériami bola i programová náplň lokality z pohľadu potenciálnych užívateľov 
predmetného prvku zelenej infraštruktúry.  
Útvar hlavného architekta vo svojom vyjadrení ďalej uvádza, že nesúhlasí s rušením 
jednotlivých prvkov podporujúcich programovú náplň územia. Po prejednaní s projektantom je 
možné prehodnotiť lokalizáciu altánku a ohniska tak, aby sa vzdialili od oplotení rodinných 
domov v lokalite, zároveň však s prihliadnutím na to, aby takáto zmena neohrozila projekt 
revitalizácie mestského lesa, ako celku. 
K projektu „Revitalizácia mestského lesa Borina v Nitre“ t.č. prebieha v zmysle zákona              
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov súťaž na výber zhotoviteľa predmetnej zákazky. Predpokladaná hodnota 
zákazky je 118.492,50 bez DPH, s dobou realizácie diela podľa projektu je 24 mesiacov. 
Vlastníkom parciel na ktorých sa projekt bude realizovať je mesto Nitra a parcely sú 
klasifikované ako lesný pozemok. Novými výsadbami a zásahmi do porastov sa dosiahne 
prirodzené druhové zloženie a formovanie porastov s princípmi prirodzenej obnovy lesa. 
Prispeje sa ním k ekologickej stabilite sídelnej zelene a zlepšeniu biodiverzity a mikroklímy 
v zastavanom území mesta. 
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Záverom Vám oznamujem, že do rozsahu činností 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. Svoje námietky a 
pripomienky si  preto môžete uplatniť priamo v územnom príp. stavebnom konaní. 

 

      Týmto považujem Vašu petíciu za vybavenú.  
 
      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. 
hlavný kontrolór mesta Nitra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


