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Vec 

Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 
 

Útvar hlavného kontrolóra, dňa 30.4.2019 zaevidoval do centrálnej evidencii petícií  
pod č. 7/2019-pet. doručené podanie pod názvom „petícia za efektívne nakladanie s majetkom 
mesta“, v ktorom občania podpísaní na petičných hárkoch vyjadrili svoju nespokojnosť 
a požadujú, cit.: „aby Mesto Nitra upustilo od pripravovaného zámeru prevádzkovať 
krematórium vo vlastnej réžii. Súčasný prevádzkovateľ vybudoval prevádzku na vlastné 
náklady, má potrebné povolenia a technologické vybavenie, skúsený a odborne spôsobilý 
personál a odberateľské zmluvy a samo mesto ho považuje za dlhodobého seriózneho 
a spoľahlivého. Predstavitelia mesta sa púšťajú do nehospodárneho hazardu bez potrebných 
odborných skúseností, potrebných povolení, zmluvných vzťahov, technického zázemia a cez 
dlhotrvajúce finančne náročné súdne spory. Žiadame, aby mesto bezodkladne prijalo 
opatrenia s cieľom vyhnúť sa zbytočným neefektívnym výdavkom, stratám príjmu do rozpočtu 
a dlhotrvajúcemu alebo trvalému výpadku kremačných služieb.“ (cit. z  petičného hárku) 
Počet podpisov na hárkoch spolu je 165 (z toho občania z mesta Nitra v počte 66 a občania z 
mimo mesta Nitra 99). Podaná petícia obsahovala nedostatky, ktoré boli odstránené  dňa 
14.05.2019.  

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: 

O nakladaní s majetkom mesta Nitra rozhodujú orgány mesta, t.j. primátor a Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra 
a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta v platnom znení. V zmysle týchto nariadení bola na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 25.4.2019 predložená informatívna správa o krematóriu 
na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre, ktorá obsahuje kompletné 
informácie k predmetnej veci. 
Mesto Nitra je vlastníkom nehnuteľností vhodných na výkon kremačných činností a po  
zvážení všetkých okolností poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre rozhodli, že Mesto 
Nitra vstúpi do podnikateľského zámeru za účelom zvýšenia príjmu mesta Nitra a prijali 
v tejto veci: 
Uznesenie č. 373/2018-MZ zo dňa 15.11.2018 v ktorom Mestské zastupiteľstvo 
v predchádzajúcom volebnom období v bode 2.:  
a) schválilo prevádzkovanie krematória na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste 
v Nitre po ukončení platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej v zmysle bodu 1 tohto uznesenia 
prostredníctvom Mesta Nitra – Mestského úradu v Nitre, odboru komunálnych činností 
a životného prostredia, strediska mestských služieb.  
b) súhlasí s vykonaním podnikateľskej činnosti Mesta Nitra prevádzkovaním viazanej živnosti 
“Prevádzkovanie krematória“. 
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Uznesenie č. 131/2019-MZ zo dňa 25.4.2019 ktorým aktuálne Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
zobralo bez výhrad na vedomie informatívnu správu o vykonaných krokoch a prijatých 
uzneseniach týkajúcich sa krematória na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste 
v Nitre. 
 
       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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