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Vec 

Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 
 

V centrálnej evidencii petícií bola dňa 04.09.2018 zaevidovaná petícia pod názvom 
„Petícia za riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti Nitra - Dražovce“, 
ktorú občania podpísaní na petičných hárkoch v celkovom počte 1000 podpisov na 51 
podpisových hárkoch adresovali Mestskému zastupiteľstvu v Nitre.  
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. 
 

Petícia bola predmetom rokovania 43. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, 
ktoré sa konalo dňa 13.09.2018 (mat. č. 1563/2018). Počas prerokovania petície bolo 
umožnené členom petičného výboru vystúpiť, no zo strany petičného výboru nebola táto 
možnosť využitá. Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí prerokovalo predloženú 
petíciu a prijalo uznesenie č. 255/2018-MZ, ktorým berie na vedomie  petíciu za riešenie 
spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti Nitra – Dražovce. Ďalej v uznesení 
uložilo prednostovi mestského úradu pripraviť návrh konkrétnych opatrení na riešenie 
problémov obyvateľov mestskej časti Dražovce (Horné a Dolné Krškany) v zmysle 
jednotlivých bodov uvedených v petícii a to v termíne do 18.10.2018,                                                                                                                             
kedy sa bude konať najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre. 

 
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. 
       hlavný kontrolór mesta Nitra 
 
 


