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Oznámenie o výsledku prešetrenia petície
Mesto Prešov v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
právnych predpisov a vnútornými normami Mestského úradu v Prešove prešetril Vašu petíciu, ktorou
žiadate "zabezpečiť čistenie cesty K Surdoku, Prešov " a prišiel k záveru, že je opodstatnená.
Odôvodnenie:
Podľa § 9 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len "citovaný zákon") "pri znečistení diaľnice, cesty alebo miestnej
komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie
spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu; ak sa tak nestane, je
povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením
komunikácie do pôvodného stavu."
Podľa § 22a citovaného zákona obec v rozsahu svojej pôsobnosti uloží pokutu do 33 190 eur
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak
znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu tak, že spôsobí alebo môže
spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo v schodnosti pozemnej komunikácie.
Miestna komunikácia v Prešove na ul. K Surdoku je komunikácia vo vlastníctve mesta Prešov
a v správe právnickej osoby. Čistotu tejto komunikácie zabezpečuje mesto Prešov prostredníctvom
správcu miestnych komunikácií mesta Prešov v pravidelných intervaloch, teda mesto Prešov svoju
povinnosť nezanedbalo.
Šetrením však bolo zistené, že znečisťovanie miestnej komunikácie je spôsobované
obchodnou spoločnosťou CRH (Slovensko), a.s. Rohožník. Spoločnosť bola vyzvaná na odstránenie
znečistenia miestnej komunikácie a prijatie takých opatrení, aby v budúcnosti nedochádzalo
k porušovaniu citovaného zákona.
Zástupca obchodnej spoločnosti prisľúbil, že spoločnosť zabezpečí pravidelné čistenie
uvedenej ulice. Mesto Prešov v súlade s citovaným zákonom bude vykonávať kontroly odstraňovania
znečistenia osobou, ktorá znečistenie spôsobila a v prípade porušenia tejto povinnosti bude
postupovať podľa § 22a citovaného zákona.
V závere si dovolíme poďakovať Vám za aktívny prístup pri riešení čistoty na území mesta
Prešov.
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