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Petícia č. 3/2021       Nitra, dňa 15. 07.2021 
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Vec: Oznámenie o vybavení petície. 

 

Dňa 23. 06. 2021 bola mestu Nitra doručená petícia pod názvom „Zachovanie 

individuálnych – udržiavaných garáží v Nitre.“, ktorá bola dňa 14. 07. 2021 zaevidovaná                 

v centrálnej evidencii petícií pod por. č. 3/2021.  Doručená petícia obsahuje celkovo 2 petičné 

hárky, na ktorých je spolu 49 podpisov podporovateľov predmetnej petície. 

 Občania podanou petíciou vyslovili požiadavku, cit.: 

„Petíciou žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre, aby individuálne riešili 

jednotlivé prípady predmetných garáží, aby namiesto funkčných, udržiavaných individuálnych 

garáží likvidovali opustené, zanedbané murované garáže, ktoré pôsobia v mestskom prostredí 

mimoriadne disharmonicky“. 

  

V zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov                     

je príslušný orgán verejnej moci povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný 

stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným 

záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia 

petície alebo od odstránenia jej nedostatkov.   

 

 Oznamujeme Vám, že na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa konalo 

dňa 24.6.2021, bol predmetom rokovania materiál č. 847/2021 – Informatívna správa o stave 

odstraňovania objektov neoprávnených provizórnych garáží v Centrálnej mestskej zóne, ktorý 

obsahoval návrhy na prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva v alternatívach.   

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 216/2021-MZ schválilo odstraňovanie 

neoprávnených provizórnych garáží so súhlasom vlastníkov na náklady mesta a s opatrením 

neuzatvárať nové nájomné zmluvy na umiestnenie týchto objektov na pozemkoch Mesta 

Nitra. 

Petícii sa nevyhovelo a týmto považujeme  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) na webovom sídle 

Mesta Nitry -  www.nitra.sk.  
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