
                                                              

 

Ing. Darina KESELYOVÁ   
          

HLAVNÝ KONTROLÓR 

 MESTA NITRY 
 
 

 
Adresa: Mestský úrad  tel: (037) 6502 115           fax: (037) 6502 331 
  Štefánikova tr. 60      
  950 06 Nitra      
 

ÚHK: 10/2018-pet.                                                                 Nitra, dňa  27.06.2018 
 

 

Vec 

Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 
 

V centrálnej evidencii petícií bolo dňa 11.5.2018 zaevidované podanie pod názvom 
„Petícia za zachovanie predajných stánkov na Škultétyho ulici v Nitre“, v ktorej občania 
podpísaní na petičných hárkoch v celkovom počte 52 hárkov, na ktorých je spolu  1300 
podpisov žiadajú poslancov mestského zastupiteľstva a primátora mesta Nitry, aby predajné 
stánky nachádzajúce sa na Škultétyho ulici v Nitre ponechali v prevádzke. 
Doručená petícia obsahovala nedostatky, ktoré boli po výzve následne dňa 21.5.2018 
odstránené. Dňa 04.06.2018 boli zo strany petičného výboru k podanej petícii doplnené 
petičné hárky spolu 12 ks, na ktorých je spolu  260 podpisov. Celkový počet podpisov na 
doručených petičných hárkoch spolu je 1560. 

 
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 alebo zastupiteľstvu samosprávneho kraja, je 
zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas 
prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru. 
 
Petícia bola predmetom rokovania 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa 
konalo dňa 21.06.2018 (19. bod -mat. č. 1471/2018). Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 
svojom zasadnutí prerokovalo predloženú petíciu a prijalo uznesenie č. 192/2018-MZ, ktorým 
vyhovuje Petícii za zachovanie predajných stánkov na Škultétyho ul. 

 
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.  
  
 
      S pozdravom 
 

 
 
Ing. Darina Keselyová, v.r. 
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