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Vec: Oznámenie o vybavení petície  
  
 
 Mestu Nitra bola dňa 08. 02. 2022 doručená petícia, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej 
evidencii petícií pod por. č. 2/2022. Doručená petícia obsahuje celkovo 2 353 podpisov 
podporovateľov petície pod názvom „Petícia za zachovanie prevádzky reštaurácie Ázijské 
bistro Panda, Nechtové štúdio HA-Nails, Kaderníctvo Martina Seilingerová a Slávka 
Czaková v pôvodných priestoroch tržnice Nitra“ a v ktorej občania mesta Nitra žiadajú 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre a primátora Mesta Nitry, aby zmenilo svoje uznesenie                           
č. 277/2021-MZ zo dňa 09. 09. 2021, v ktorom bolo schválené vypovedanie nájomných zmlúv 
podľa schvaľovacej časti uznesenia č. 277/2021-MZ zo dňa 09. 09. 2021 a žiadajú, aby tieto 
prevádzky boli ponechané v doterajších priestoroch tržnice v pôvodnej budove v zmysle platne 
uzatvorených zmlúv. 
 V zmysle § 5 ods. 2 a ods. 3  zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov, 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 alebo zastupiteľstvu samosprávneho kraja, je 
zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas 
prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru.  
Prerokovanie petície bolo predmetom rokovania 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Nitre, ktoré sa konalo dňa 10. 03. 2022 (12. bod – mat. č. 1129/2022). Mestské zastupiteľstvo 
v Nitre na svojom zasadnutí prerokovalo predloženú petíciu a prijalo uznesenie                                         
č. 69/2022-MZ, ktorým Petíciu za zachovanie prevádzky reštaurácie Ázijské bistro Panda, 
Nechtové štúdio HA-Nails, Kaderníctvo Martina Seilingerová a Slávka Czaková v pôvodných 
priestoroch tržnice Nitra berie na vedomie. 
 



 
 
 

 

 
  Týmto považujem Vašu 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 

- Výpis z znesenia č. 68/2022-MZ, mat. č. 1129/2022 


