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Vec: Oznámenie o vybavení petície  

  

 Mestu Nitra bola dňa 16. 09. 2021 doručená petícia, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej 

evidencii petícií pod por. č. 6/2021. Doručená petícia obsahuje celkovo 1 petičný hárok, na ktorom je 

spolu 30 podpisov podporovateľov predmetnej petície.  

Občania podanou petíciou vyjadrili svojimi podpismi podporu za záchranu borovíc pred 

obytným blokom v Nitre na Ďumbierskej ulici a taktiež nesúhlas s doručeným podaním obyvateľov 

vchodu č. 41 vo veci výrubu predmetných drevín.  Predmetná petícia bola zaslaná na vyjadrenie 

Odboru životného prostredia Mestského úradu v Nitre. 

 

 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 prešetrení predmetu petície  Vám oznamujeme, že Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, 

Odbor životného prostredia eviduje doručené podanie vo veci podnetu na výrub stromov 

v predzáhradke bytového domu na Ďumbierskej ulici č. 41. Toto podanie bolo špecifikované ako 

podnet. Mesto Nitra neeviduje žiadnu ďalšiu petíciu k predmetu tejto veci. 

Odbor životného prostredia MsÚ Nitra dňa 16. 04. 2021 posúdil návrh a vydal stanovisko 

k podnetu na výrub stromu, 1 ks borovice na mestskom pozemku p. č. 1002 rastúcom v predzáhradke 

bytového domu na Ďumbierskej ulici č. 41. Podnet na výrub bol podaný XXXXXXX, obyvateľkou 

dotknutého bytového domu a písomné stanovisko (súhlas – nesúhlas) niektorých dotknutých 

vlastníkov bytov BD Ďumbierska 41 bolo súčasťou podania doručeného na OŽP. 

Dôvodom podania návrhu na výrub bola nevhodná poloha stromov vo vzdialenosti dva metre 

od základov domu. Konáre poškodzujú fasádu, celoročne zeleným habitusom, zhoršujú presvetlenie 

interiérových priestorov severne orientovaných bytov, čo má za následok zníženú kvalitu bývania 

ľudí. Mesto Nitra na základe zistených skutočností, keďže nie je predpoklad zlepšenia stavu orezom 

drevín, 



 

 

 

 

súhlasilo s návrhom na výrub stromu v počte 1 ks borovica čierna, dvojkmeň s obvodom 

kmeňov 75+45 cm, na p. č. 1002 k. ú. Chrenová v intraviláne mesta Nitra, Ďumbierska 39 – 41.  

Vzhľadom na doručenie petície dňa 28. 09. 2021 za zachovanie predmetného stromu, kde 

s výrubom nesúhlasí väčší počet obyvateľov ako v podaní podnetu za výrub, Odbor životného 

prostredia Mestského úradu v Nitre navrhuje, aby bol strom vzhľadom na jeho dobrý zdravotný stav 

dočasne ponechaný na stanovišti.  

Je potrebné však zdôrazniť, že na základe OŽP stromy, s rozložitou korunou nemajú vhodné 

podmienky pre rast pri fasáde a nie sú dlhodobo na tomto mieste perspektívne. Z toho dôvodu OŽP 

navrhuje tiež vo väčšej vzdialenosti od fasády realizovať výsadbu drevín, ktoré neskôr preberú funkciu 

súčasných drevín pri fasáde.  

Zároveň Vám oznamujem, že Mesto Nitra – Mestský úrad, nie je kompetentné posúdiť 

pravosť podpisov na podaní podnetu vo veci výrubu predmetných drevín a taktiež skutočnosť, či bol 

tento podnet podpísaný skutočne dotknutými osobami, ktorých byty sú v priamom kontakte 

s korunami stromov.  

  

 Petícii sa vyhovuje a týmto považujeme 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) aj na webovom sídle                                                    

Mesta  Nitry – www.nitra.sk.  

  

 

 

 

 

             Marek Hattas, v. r.  

        primátor mesta Nitra  
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