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Vec 

Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 
 
       V centrálnej evidencii petícií bola pod č. 21/2018-pet. dňa 05.10.2018 zaevidovaná 
petícia obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na Azalkovej ul. v Nitre, ktorí petíciou žiadajú 
rozšírenie verejného osvetlenia v mestskej časti Zobor na Azalkovej ul.. Počet podpisov na 
hárkoch spolu je 28.  

V zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov prešetrením petície sa zisťuje skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor 
s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Po vyžiadaní si 
stanoviska odborného útvaru Mestského úradu v Nitre  Vám oznamujem nasledovné: 

Odbor investičnej výstavby a rozvoja Mestského úradu v Nitre (ďalej len OIVaR) sa 
vyjadril k predmetu podanej petícii a uviedol, že rozšírenie verejného osvetlenia na Azalkovej 
ul. v Nitre nie je schválené ani plánované ako investičná akcia Mesta Nitra v r. 2018. OIVaR 
ďalej vo svojom stanovisku uviedol, že danú investičnú akciu nacení a zaradí do zásobníka 
investičných akcií Mesta Nitra. 
Realizácia akejkoľvek investičnej akcie je podmienená schválením finančných prostriedkov 
v rozpočte mesta Nitry a o schválení týchto finančných prostriedkov rozhodujú poslanci na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Požiadavku o realizáciu investičnej akcie ako rozšírenie 
verejného osvetlenia si môžete uplatňovať aj prostredníctvom  VMČ č. 6 – Zobor, Dražovce, 
ktoré podľa svojich priorít môže navrhnúť schválenie finančných prostriedkov na konkrétny 
účel do pripravovaného rozpočtu pre rok 2019, pričom konečné schválenie finančných 
prostriedkov na jednotlivé investičné akcie je v právomoci poslancov mestského 
zastupiteľstva.  

Dovoľujem si tiež poznamenať, že i napriek nutnosti realizovať  mnohé investičné 
akcie a oprávneným požiadavkám občanov domáhajúcich sa ich realizácie, finančné 
prostriedky v rozpočte mesta nemusia byť schválené.  
Týmto považujem 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. 
hlavný kontrolór mesta Nitra 
 



 
 

 


