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Vec 
Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 
 
      V centrálnej evidencii petícii bola dňa 10.04.2017 pod číslom 2/2017-pet. zaevidovaná 
petícia s celkovým počtom 37 podpisov na petičných hárkoch, kde obyvatelia Krškanskej 
ulice v Nitre, žiadajú vybudovanie kanalizácie na Krškanskej ulici – konkrétne čísla domov 1 
až 19. Výzvou zo dňa 10.4.2017 boli nedostatky v petícii odstránené dňa 24.4.2017.  
Po vyžiadaní si stanoviska odborného útvaru Mestského úradu v Nitre  a prešetrení petície 
Vám oznamujem nasledovné: 
Mesto Nitra zabezpečilo v zmysle schváleného rozpočtu vypracovanie projektovej 
dokumentácie – „Región Nitra – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou 
vodou“- „Nitra – Horné, Dolné Krškany II. etapa“, ktorej predmetom je i kanalizácia na 
Krškanskej ulici v Horných Krškanoch. Na uvedenú vodnú stavbu je vydané stavebné 
povolenie Obvodným úradom životného prostredia Nitra pod č.j. A/2012/00833-03/F12 dňa 
2.4.2012 a nadobudlo právoplatnosť dňa 7.5.2012. 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Mitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 18.5.2017 
schválilo  finančné prostriedky na investičnú výstavbu a rozvoj  - položka 717001  kanalizácia 
MČ spolu vo výške 1 400 000 €.   

Všetky investičné akcie môžu byť realizované len v prípade schválenia finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta Nitry. Svoje požiadavky o realizáciu investičnej akcie, ako je 
vybudovanie kanalizácie na Krškanskej ulici, si môžete uplatňovať prostredníctvom  VMČ     
č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany, ktoré podľa svojich priorít môže navrhnúť schválenie 
finančných prostriedkov na konkrétny účel, 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 tejto realizácie, 
finančné prostriedky nemusia byť v rozpočte mesta schválené.  
      Realizácia akejkoľvek investičnej akcie je podmienená schválením finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta Nitry a o schválení finančných prostriedkov rozhodujú 
poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

 
      Týmto považujem Vašu petíciu za vybavenú.  
 
      S odpoveďou na petíciu prosím v rámci Vašich možností oboznámiť aj ostatných občanov 
podpísaných pod petíciou. Zároveň Vám oznamujem, že výsledok vybavenia petície bude 
zverejnený v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien, § 5 ods. (7) 
aj na webovom sídle Mesta Nitry -  www.nitra.sk.  
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