
                        

 

Ing. Darina KESELYOVÁ   
          

HLAVNÝ KONTROLÓR 

 MESTA NITRY 
 
 

 
Adresa: Mestský úrad  tel: (037) 6502 115           fax: (037) 6502 331 
  Štefánikova tr. 60      
  950 06 Nitra      

ÚHK: 7/2018-pet.                                                              Nitra, dňa  21.06.2018 
 
Vec 

Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 
 

Dňa 09.05.2018 bolo útvarom hlavného kontrolóra do centrálnej evidencie petícii pod 
č. 7/2018- PET. zaevidované podanie pod názvom „Petícia proti výstavbe prístavby RD na 
Žilinskej ul.“ v ktorej občania vyjadrili svoj nesúhlas s plánovanou prístavbou RD na Žilinskej 
ul. p.č. 8148/1, 8149/2,8150/1 a 8150/2, k. ú. Nitra, nakoľko by došlo k zhoršeniu kvality 
bývania a narušenie súkromia, zvýšeniu hlučnosti a zvýšeniu dopravného zaťaženia. Počet 
podpisov pod petíciou spolu je 107. 

Podaná petícia obsahovala nedostatky, ktoré na základe výzvy na odstránenie 
nedostatkov v podanej petícii (list zo dňa 10.5.2018, č.j. 107757/2018) boli následne dňa 
4.6.2018 odstránené.   
 
Po vyžiadaní si stanoviska odborného útvaru Mestského úradu v Nitre  a prešetrení petície 
Vám oznamujem nasledovné: 

Mesto Nitra, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 
stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona  dňa 9.4.2018 
oznámilo začatie stavebného konania v spojení s územným konaním dotknutým orgánom a 
všetkým známym účastníkom. V oznámení boli účastníci konania ako aj dotknuté orgány 
poučení, že v určenej lehote môžu podať svoje námietky a pripomienky.  

Odbor stavebného poriadku vo svojom stanovisku k predmetu petície uviedol, že mu zo 
strany účastníkov konania boli podané námietky k predmetnej stavbe (prístavbe), o ktorých 
rozhodne v stavebnom konaní. Podané námietky a pripomienky zo strany účastníkov konania  
dňa 4.6.2018 prerokoval so zástupcom stavebníka. Stavebný úrad poskytol stavebníkovi 
lehotu na zváženie a na prepracovanie projektovej dokumentácie, nakoľko stavebník uviedol, 
že sa pokúsi zmeniť projektovú dokumentáciu  ohľadom nového osadenia navrhovanej 
prístavby rodinného domu za účelom vyjsť v ústrety účastníkom konania. 

 
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. Svoje námietky a pripomienky týkajúce sa územného resp. stavebného 
konania si preto môžete uplatniť priamo v predmetnom konaní. 

 
      S odpoveďou na petíciu prosím v rámci Vašich 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.  
       S pozdravom 

Ing. Darina Keselyová, v.r 
hlavný kontrolór mesta Nitra
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