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VEC : Oznámenie výsledku prešetrenia petície

Dňa 08.01.2018 bola v podateľni Mestského úradu Prievidza pod č. 999 zaevidovaná petícia
obyvateľov bytového domu súp. Č. 95 na Svätoplukovej ulici v Prievidzi, predmetom ktorej bola
žiadosť "za zachovanie chodníka pred obytným domom na Svätoplukovej ulici Č. 95/23, 25, 27."

Podľa ČL 27 ods. 1 Ústava Slovenskej republiky petičné právo sa zaručuje. Každý má právo
sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne
orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.

Podľa § 1 ods. 1 zákona Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej
len "zákon o petičnom práve") každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach
verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so
žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.

Podľa § 5 ods. 7 zákona o petičnom práve je príslušný orgán verejnej správy povinný prešetriť
a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi
a verejným alebo iným záujmom.

Mesto Prievidza je orgánom verejnej správy, ktorý pri vybavovaní petícií postupuje podľa
zákona o petičnom práve a Internej smernice mesta Prievidza Č. 84 - Zásady postupu pri
vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mesta Prievidza (ďalej len "IS Č. 84").

Podľa bodu 2.1.18 IS Č. 84 petície prijíma Mestský úrad Prievidza. Na vybavenie petície je
príslušný primátor mesta. Na prešetrovanie petícií sú príslušní poverení zamestnanci mesta,
prípadne i za účasti poslancov, podľa posúdenia ich obsahu.
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Poverený zamestnanec mesta prešetroval predmetnú petíciu v súlade so zákonom o petičnom
práve a IS Č. 84.

Podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve lehota na vybavenie petície je 30 pracovných dní.
Mesto Prievidza bolo povinné petíciu vybaviť do 19.02.2018.

Pri šetrení petície bolo zistené:

Výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov
a správcov pozemných komunikácií a ich užívateľov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy
a orgánov štátneho odborného dozoru vo veciach pozemných komunikácií upravuje zákon
Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len "cestný zákon").

Podľa § 1 ods. 2 cestného zákona sa pozemné komunikácie rozdeľujú podľa dopravného
významu, určenia a technického vybavenia na:
a) diaľnice,
b) cesty,
c) miestne komunikácie,
d) účelové komunikácie.

Podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obec pri výkone samosprávy najmä zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu
miestnych komunikácií.

Podľa § 4b ods. 1 cestného zákona miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a
užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej
doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

Podľa § 7 ods. 1 písm. d) vyhlášky Č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon), miestne komunikácie sa rozdeľujú na miestne komunikácie
IV. triedy, ktoré nie sú ani obmedzene prístupné premávke motorovými vozidlami (napríklad
cestičky, chodm'ky, samostatné cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody a podobne).

Predmetný chodník je zaradený v pasporte miestnych komunikácií mesta Prievidza. Pasport je
evidencia hmotného majetku pre jeho efektívnu prevádzku, údržbu a modernizáciu.

Podľa textu petície si z predmetného chodníka niektorí vodiči urobili prístupovú komunikáciu.
Jazdia po nej služobné dodávky a dokonca smetiarske auto. Dochádza pri tom k poškodzovaniu
verejnej zelene a k ohrozovaniu detí a aj dospelých.

Petíciou sa dňa ll. Ol. 2018 a svojom zasadnutí zaoberala Komisia dopravy, výstavby,
územného plánu a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi, ktorá prijala
uznesenie Č. 42/0112018. Komisia navrhla postúpiť žiadosť Ing. Martinovi Hammerovi
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z odelenia výstavby a ŽP Mestského úradu Prievidza, na vydanie pokynu pre Ing. Romana
Bartoša z TSMPD, s. r. o., Prievidza, na osadenie stÍpikov pre zabránenie prejazdu motorových
vozidiel.

Petíciou sa na svojom zasadnutí dňa ll. Ol. 2018 zaoberal aj Výbor volebného obvodu Č. 2.
Členovia výboru súhlasili vyhovieť petícii v zmysle odporúčania dopravnej komisie, ktorá
odporučila osadiť stÍpiky pre zabránenie prejazdu motorových vozidiel.

Na základe výsledkov prešetrenia petície, predmetom ktorej bola žiadosť "za zachovanie
chodníka pred obytným domom na Svätoplukovej ulici Č. 95/23,25,27", petícii vyhovujeme.

Týmto považujeme petíciu za vybavenú.

S pozdravom

primátorka mest
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