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ÚHK č. 6/2018-pet       Nitra, dňa  10.05.2018 
 
 
Vec: Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 

 
       V centrálnej evidencii petícií bola dňa 23.04.2018 pod č. 6/2018-pet. zaevidovaná petícia 
občanov, ktorí vyjadrujú svoj nesúhlas s uvažovanou výstavbou lanovky na Zobor a požadujú, 
aby sa zastavil projekt výstavby novej lanovky z dôvodu zachovania prírodného dedičstva 
a biodiverzity územia. Počet podpisov na hárkoch spolu je 120. 
 
Po vyžiadaní si stanoviska odborného útvaru Mestského úradu v Nitre  a prešetrení petície 
Vám oznamujem nasledovné: 

Útvar hlavného architekta mesta Nitra vo svojom vyjadrení uviedol, že k zámeru pod 
názvom „Vyhliadková kabínková lanovka“ navrhovateľa – Rímsko-katolícka cirkev 
Biskupstvo Nitra, nám. Jána Pavla II. č. 7, Nitra prebiehalo v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v zmysle § 29 Zisťovacie konanie. 

Vzhľadom na pripomienky, ktoré boli zaslané účastníkmi konania, Okresný úrad Nitra 
vydal rozhodnutie pod č. OU-NR-OSZP3-2018/5584-F36 zo dňa 17.4.2018 (zverejnené na 
webovej stránke mesta Nitry a na webovej stránke MŽPSR – www.enviroportal.sk, sekcia 

EIA/SEA) k navrhovanej činnosti: „Vyhliadková kabínková lanovka“, že sa po ukončení 
zisťovacieho konania bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie. Vydaný bude rozsah hodnotenia ku ktorému môže podať verejnosť 

pripomienky a vstúpiť do konania. Navrhovateľ vypracuje správu o hodnotení navrhovanej 
činnosti na životné prostredie, ktorá bude zverejnená webovej stránke MŽPSR – 
www.enviroportal.sk  a následne bude jej  verejné prerokovanie.  

Originál podanej petície bol preto odoslalný na Okresný úrad Nitra, odbor 
starostlivosti o životné prostredia, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia v Nitre k spisu č. OU-NR-OSZP3-2018/5584-F36 na ďalšie konanie. 
       
      S odpoveďou na petíciu prosím v rámci Vašich možností oboznámiť aj ostatných občanov 
podpísaných pod petíciou. Zároveň oznamujem, že toto oznámenie o výsledku prešetrenia 
petície je zverejnené v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších zmien, (§ 5 ods. 7)  na webovom sídle Mesta Nitry -  www.nitra.sk.  
  
S pozdravom 
 
 
 
 
       Ing. Darina Keselyová, v.r. 
       hlavný kontrolór mesta Nitra 
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