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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 27.05.2019 zaevidovaná petícia pod názvom „Petícia 
za vyriešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti Horné a Dolné Krškany“, 
ktorú občania podpísaní na petičných hárkoch v celkovom počte 37 hárkov (spolu  1058 
podpisov) adresujú Mestskému zastupiteľstvu v Nitre.  
Občania podanou petíciou vyslovili požiadavky, ktoré sú uvedené v nasledovných bodoch: 
1. Žiadame o zvýšenie preventívnych aktivít v oblasti drogovej závislosti a kriminality. 
2. Vzhľadom na nízky počet žiakov a neefektívny systém výučby na ZŠ s MŠ Novozámoská 

129, žiadame prehodnotenie zrušenia školy a zriadenie Domova sociálnych služieb 
v priestoroch školy. 

3. Z hľadiska neúnosného vyťaženia cesty I/64, ktorá prechádza mestskou časťou a je jediným 
spojovníkom s centrom mesta a ostatnými okresnými mestami žiadame, aby mestské orgány 
tento problém neignorovali a aktívne vyvíjali tlak na vládu Slovenskej republiky, aby 
bezodkladne začala výstavbu dlho plánovanej novej cesty I. triedy „I/64 Topoľčany – Nitra 
– Nové Zámky – Komárno“. 

4. Vzhľadom na narastajúci počet ubytovní v mestskej časti žiadame, aby bol Výbor mestskej 
časti prizvaný k rozhodovaniu týkajúceho sa zmeny užívania existujúcich, ale aj 
novovzniknutých objektov (stavieb). 

5.  Žiadame vedenie mesta: 
- o dôsledné dodržiavanie pravidiel pri prihlasovaní osôb k trvalému pobytu 
- o zavedenie systémových preventívnych opatrení, ktoré zamedzia nelegálnych stavieb, 

skládok odpadu a narastajúcej kriminalite neprispôsobivého obyvateľstva. 
 
Príloha tohto materiálu obsahuje sprievodný list k podaniu 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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