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Vec 

Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 

 
      V centrálnej evidencii petícii bola dňa 14.05.2019 pod číslom 8/2019-pet. zaevidovaná 
petícia s celkovým počtom 46 podpisov na petičných hárkoch, kde obyvatelia Krškanskej 
ulice v Nitre, žiadajú o spustenie vybudovanie kanalizácie na Krškanskej ulici, ktorá bola 
vybudovaná a ukončená v decembri v roku 2017. Podaná petícia obsahovala nedostatky, ktoré 
boli odstránené dňa 22.05.2019.  

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 prešetrení petície a  
vyžiadaní si stanoviska odborného útvaru Mestského úradu v Nitre  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. Ako investor stavby, konkrétne 
kanalizačnej stoky B, výtlaku VB a čerpacej stanice ČS 2, mesto skolaudovalo uvedenú 
stavbu na základe verejnej vyhlášky Okresného úradu, Odbor starostlivosti o životné 
prostredie dňa 7.1.2019 pod číslom OU-NR-OSZP č.-2018/024042-06/F49. Západoslovenská 
distribučná spoločnosť, a.s. požadovala výmenu ističa na prípojke NN, ktorú mesto 
zabezpečilo a v súčasnosti  čaká na dodávku elektriny do čerpacej stanice zo strany ZSE, na 
základe uzatvorenej zmluvy o dodávke elektriny a až na základe namontovaného elektromeru 
a spustení elektrického prúdu v ČS je možné odovzdať predmetný úsek kanalizácie do 
prevádzkovania ZSVS, a.s., ktorá spravuje kanalizačné prípojky. 

 
      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 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 
 
  
 



 


