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Vec: Vybavenie Petcie za doriešenie problemov s verejnym vodovodom a verejnou kanalizáciou v lokalite
Panonsky háj 2, Chorvátsky Grob, zo dňa 8.10.2018
V zmysle ust. §5 ods.5 zákona č. 85/1991 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, príslušný orgán
verejnej moci je 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 podľa odseku 4 zástupcovi. Vo zvlášť
zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr
do 60 pracovných dní.
Oznámeniami zo dňa 20.11.2018 bolo osobám povereným zastupovaním petície oznámené, že sa petícia
vybaví najneskôr do 60 pracovných dní.
Petícia bola predložená na rokovanie Obecné zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob dňa 6.11.2018, kde
zastupiteľstvo vzalo uznesením petíciu na vedomie. Nakoľko uznesenie nebolo zverejnené na webovom sídle obce ani
na úradnej tabuli obce, Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob na svojom zasadnutí dňa 21.12.2018 opäť
petíciu prerokovalo a vzalo ju na vedomie, pričom splnomocnilo starostku obce Chorvátsky Grob vo veci konať.
Starostka obce Chorvátsky Grob po zistení skutočného stavu veci uvádza nasledovné:
K bodu 1. Petície
Nakoľko Agilita Vodárenská spoločnosť, s.r.o. (ďalej iba „AV-S“) si dlhodobo neplní svoje povinnosti vyplývajúce z ust.
§ 17 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, čím spôsobuje škody na životnom prostredí a ohrozuje život
a zdravie obyvateľov obce, obec Chorvátsky Grob zabezpečí výmenu nefunkčných čerpadiel v prečerpávacej stanici na
konci radových domov, stret ulíc Brusnicová, Bazová, čím bude zabezpečená funkčnosť verejného vodovodu a
verejnej kanalizácie (ďalej len VVaVK) v lokalite Panonsky háj 2 (ďalej len PH2) Chorvátsky Grob.
K bodu 2. Petície
naplnenie schválených uznesení obecného zastupiteľstva č. 116/2012 a č. 180/2016
Obec Chorvátsky Grob sa zaväzuje rokovať o podmienkach kúpnej zmluvy medzi predávajúcimi č. 1 až 235 uvedenými
v návrhu (darovacej) zmluvy v zastúpení spoločnosťou SUCHÉ MIESTO, s.r.o., Obchodná 4, 811 06 Bratislava, zastúp.
konateľom Ing. M. Hruškom, ICO: 36 357 359 a kupujúcim Obcou Chorvátsky Grob v zmysle základných zmluvných
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podmienok darovacej zmluvy na SO 04 verejný vodovod a SO 05 verejná splašková kanalizácia v lokalite PH2
navrhnutú medzi darcami č. 1 až 235 uvedenými v návrhu darovacej zmluvy v zastúpení spoločnosťou SUCHÉ
MIESTO, s.r.o., Obchodná 4, 811 06 Bratislava, zastúp. konateľom Ing. M. Hruškom, ICO: 36 357 359 a obdarovaným
Obcou Chorvátsky Grob, po prevzatí všetkých vyhovujúcich technických parametrov verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie.
Obec sa zaväzuje vyzvať správcu konkurznej podstaty spoločnosti Suché miesto s.r.o., aby uskutočnil právny úkon (akt
odpredaja) v zmysle vyššie uvedeného.
K bodu 3. Petície
Obec Chorvátsky Grob prevezme do vlastníctva objekty SO 04 verejný vodovod a SO 05 verejná splašková kanalizácia
v lokalite PH2 ak bude všetko v súlade s právnymi predpismi.
K bodu 4. Petície
Obec bude postupovať v rámci svojich zákonných možností.

JUDr. Vladimíra Vydrová, v.r.
starostka obce
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