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Vec 

Oznámenie o výsledku vybavenia petície 

 

     Útvaru hlavného kontrolóra bola doručená a v centrálnej evidencii petícii bola dňa 

16.08.2016  pod č. 8/2016-pet. zaevidovaná  petícia obyvateľov  mestskej časti ZOBOR – ulíc 

Tichá, Hornozoborská a Oskorušová, ktorou občania požadujú vykonať opravu 

(rekonštrukciu) Tichej ulice. Počet podpisov pod petíciou 43.  

 

    Po prešetrení petície a vyžiadaní si stanoviska odborného útvaru MsÚ Vám oznamujem 

nasledovné. 

 

     Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ v aktuálnych požiadavkách zaradil do návrhu 

rozpočtu mesta Nitra na rok 2016 investičnú akciu „Súvislá oprava MK Tichá“ 

s predpokladaným nákladom 60.000 € na podnet VMČ č. 6.  Vzhľadom k tomu, že táto akcia 

nebola zatiaľ mestským zastupiteľstvom do rozpočtu mesta Nitra schválená a nie je finančne 

pokrytá, nebolo možné zahájiť prípravu jej realizácie. 

 

       Rekonštrukcia, alebo súvislá oprava komunikácie môže byť realizovaná len v prípade 

schválenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta Nitry. Svoje požiadavky o realizáciu 

investičných akcií môžete uplatňovať prostredníctvom VMČ č. 6 Nitra – Zobor, ktoré podľa 

svojich priorít môže navrhnúť schválenie finančných prostriedkov v návrhu rozpočtu mesta 

Nitry na rok 2017, 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 občanom domáhajúcich sa tejto realizácie, finančné prostriedky nemusia byť 

v rozpočte mesta schválené.  

     

       O nevyhnutné opravy (napr. výtlkov)  môžete požiadať odbor komunálnych činností 

a životného prostredia MsÚ – stredisko mestských služieb. 

 

       Týmto považujem  petíciu za vybavenú.  

 

 

   S touto odpoveďou prosím v rámci Vašich možností oboznámiť aj ostatných občanov 

podpísaných pod petíciou. 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  www.nitra.sk.  

  

       S pozdravom 

                                                                                            

       Ing. Darina Keselyová v.r.

http://www.nitra.sk/


 

 


