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VEC: PETÍCIA
VÝSLEDOK VYBAVENIA PETÍCIE
Mestu Veľký Šariš bola dňa 26.11.2018 doručená petícia občanov za vybudovanie
miestnej komunikácie na ul. Lúčna, Kanaš.
K doručenej petícií mesto Veľký Šariš uvádza, že sa oboznámilo so skutkovým
stavom uvedeného problému, pričom o jej podaní boli oboznámení aj členovia Komisie
výstavby pri MsZ vo Veľkom Šariši na IX. zasadnutí komisie vo Veľkom Šariši dňa
17.12.2018.
Mesto Veľký Šariš, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP pri prešetrení veci zistilo, že
súčasná „komunikácia“, presnejšie jej umiestnenie a povolenie nebolo všeobecným
stavebným úradom a špeciálnym stavebným úradom povolené.
Podľa § 47 písm. b) stavebného zákona, stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po
celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími
podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby stavba
bola prístupná z cesty, miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie.
Podľa § 7 ods. 1 Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie, stavba podľa druhu a účelu musí mať kapacitne vyhovujúce pripojenie na
pozemné komunikácie, prípadne na účelové komunikácie.
Podľa § 7 ods. 2 uvedenej vyhlášky, pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí
svojimi rozmermi, vyhotovením a spôsobom pripojenia vyhovovať požiadavkám bezpečného
užívania stavby a bezpečného a plynulého prevádzkovania na priľahlých pozemných
komunikáciách. Podľa druhu a účelu stavby musí pripojenie spĺňať aj požiadavky na
dopravnú obsluhu, parkovanie a prístup a použitie požiarnej techniky.
Podľa § 7 ods. 4 uvedenej vyhlášky, prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené
do začatia užívania stavby.
Na základe uvedeného mesto Veľký Šariš uvádza, že problém realizácie predmetnej
komunikácie je potrebné riešiť komplexne. Pri ohliadke tejto stavby komunikácie bolo
zistené, že jej šírkové parametre na obojsmernú premávku nezodpovedajú príslušným STN
a vyhláškam. Požiadavke občanov predchádza vypracovanie projektovej dokumentácie tak,
aby riešenie spĺňalo bezpečnú a plynulú prevádzku na predmetnej komunikácií. Je potrebné
určiť koridor a trasu samotnej komunikácie, nakoľko s vysokou pravdepodobnosťou bude

táto komunikácia jednosmerná. Následne bude prebiehať povoľovací proces na uvedenú
stavbu. Až po právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby môže nasledovať jej realizácia. V
súčasnosti mesto Veľký Šariš objednalo projektovú dokumentáciu komunikácie pre proces jej
umiestnenia a povolenia na ul. Močiarna, predmetný úsek Lúčnej ulice a Jahodovej ulice.
Na základe uvedeného, v súčasnosti nie je možné realizovať dokončenie uvedenej
stavby, nakoľko danej veci predchádza povolenie samotnej stavby.
Na základe uvedeného, v súčasnosti nie je možné realizovať dokončenie uvedenej
stavby, nakoľko danej veci predchádza povolenie samotnej stavby. Uvedená vec bola
prejednaná aj na zasadaní Komisie výstavby IX., dňa 17.12.2018. Mesto Veľký Šariš,
oddelenie výstavby, ÚP a ŽP berie uvedenú vec, ktorá je predmetom petície na vedomie.
S pozdravom

JUDr. Viliam Kall
Primátor mesta
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