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Dôvodová správa 

 

Podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien, každý má právo sám 
alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne 
orgány a orgány verejnej moci so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.  
 
V centrálnej evidencii petícií bola dňa 04.09.2018 zaevidovaná petícia pod názvom „Petícia 
za riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti Nitra - Dražovce“, ktorú 
občania podpísaní na petičných hárkoch v celkovom počte 51 hárkov (spolu  1000 podpisov) 
adresujú Mestskému zastupiteľstvu v Nitre.  
Občania podanou petíciou vyslovili požiadavky, ktoré sú uvedené v nasledovných bodoch: 
1. Žiadame revitalizovať mestskú časť Nitra – Dražovce ako „tradičnú dedinu“ s využitím jej 

prírodných, historických, kultúrnych hodnôt, so zameraním na rozvoj turizmu 
a agroturizmu. 

2. Žiadame dodržať verejný prísľub primátora, ktorý bol daný na verejnom zhromaždení dňa 
16.12.2015, preinvestovať 4 mil. € do mestskej časti Dražovce, ako najviac zasiahnutej 
strategickou investíciou JLR. 

3. Žiadame, aby mestská polícia prijaté oznámenia nebagatelizovala, aby ich prešetrila, 
vyhodnotila a nezverejňovala oznamovateľa. Zároveň oznamovateľa odborne poučila 
a v prípade potreby vec postúpila kompetentným orgánom. 

4. Žiadame kompetentné mestské orgány o zvýšenie preventívnych aktivít v oblasti drogovej 
závislosti a kriminality. 

5. Žiadame zvýšenie počtu kamier v mestskom kamerovom systéme min. o 10 kusov. 
6. Žiadame, aby sa dodatočne neschvaľovali čierne stavby na bývanie a nezákonné užívanie 

stavieb na cudzích pozemkoch. 
7. Žiadame preskúmať a prehodnotiť efektivitu vzdelávacieho procesu v ZŠ Ščasného. 
8. Žiadame vytvoriť samostatný volebný obvod Dražovce. 
 
Príloha tohto materiálu obsahuje podanie predmetnej petície a petičný hárok č.1.  
S kompletnou dokumentáciou podanej petície sa môžu poslanci mestského zastupiteľstva  
oboznámiť  na útvare hlavného kontrolóra,  kde sú všetky petičné hárky archivované. 
 
Predkladám Vám na prerokovanie uvedenú petíciu, nakoľko v  zmysle § 5d ods. 2 a ods. 3 
zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien, vecne príslušný orgán 
verejnej moci prerokuje petíciu so zástupcom a petičným výborom vtedy, ak petíciu podporilo 
najmenej 1000 osôb alebo aspoň 8% osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce, 
ktorej bola petícia určená. A ak je petícia určená obecnému/mestskému zastupiteľstvu je 
zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas 
prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru. 
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