Oznámenie výsledku vybavenia petície

Vybavovateľ petície: Mesto Považská Bystrica
Názov petície: PETÍCIA za zachovanie cesty
Text:
„My dole podpísaný občania obce Milochov žiadame mesto Považská Bystrica o
sprístupnenie a zabezpečenie cesty na parcele 1578/5. Vstup na uvedenú príjazdovú
cestu je znemožnený, nakoľko pán Pavol Slamka uzavrel a zahradil prístup na
susediace pozemky ostatných občanov Milochova. Majitelia okolitých pozemkov
neboli vopred a včas informovaní a tým sa o zemných prácach nemohli k danej
situácii objektívne vyjadriť. Táto prístupová cesta slúži ako cestná, miestna a účelová
komunikácia a je rovnako možné ju využiť pre prípad požiaru v okolitom teréne.
Týmto žiadame o zachovanie verejného sprístupnenia tejto cesty tak, ako doteraz
pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Milochova.“
Podpisové hárky obsahujú nasledovný text: Horeuvedený
Je kvórová:

Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu:
Dátum doručenia:
Dátum vybavenia:

08. 08. 2018
20. 09. 2018

Spôsob vybavenia:

Iný

69

Zdôvodnenie vybavenia:
K „Petícii za zachovanie cesty“, uvádzame nasledujúce:
Podľa platného územného plánu mesta Považská bystrica je pozemok
parc. č. KN-C1578/5, k. ú. Milochov vedený ako komunikácia kategórie C 3.
Na základe Vašej petície mesto Považská Bystrica ako príslušný stavebný úrad
podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“)
vykonalo štátny stavebný dohľad na pozemku parc. č. KN-C1578/5 (KN-E 1578/1)
k. ú. Milochov vo vlastníctve SR a v správe: Slovenský pozemkový fond, Bratislava a
susedných pozemkoch KN-C 264, KN-C 340/1, KN-C 340/2, KN-C 340/3 a
KN-C 265 v k. ú. Milochov vo vlastníctve: Pavel Slamka, pri ktorom zistilo, že
stavebník Pavel Slamka realizoval stavebné práce v rozsahu osadenia štyroch
oceľových stĺpikoch s betónovým základom, ktoré majú slúžiť ako časť brán a
oplotenia, pričom tieto práce realizoval bez stavebného povolenia alebo ohlásenia

stavebnému úradu. Orgánu štátneho stavebného dohľadu stavebník predložil
geodetické zameranie predmetných stĺpikov, vypracované Tiborom Melišom dňa
20.08.2018, z ktorého vyplýva, že tieto sú osadené na hranici pozemkov KN-C 264 a
pozemku KN-C 1578/5 a na pozemku KN-C 340 a teda nezasahujú do pozemku
parc. č. KN-C 1578/5, ktorý žiadate sprístupniť. Z dôvodu, že uvedené stavebné
práce boli realizované bez stavebného povolenia/ohlásenia stavebnému úradu,
stavebný úrad vyzve stavebníka na okamžité zastavenie stavebných prác, začne
voči stavebníkovi ex offo konanie o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a
stavebného zákona a konanie o priestupku vo veci podozrenia z realizácie stavby
bez ohlásenia/stavebného povolenia podľa § 105 stavebného zákona.
Čo sa týka pozemku parc. č. KN-C 1578/5 (KN-E 1578/1), tento nie je v správe
mesta Považská Bystrica a komunikácia nachádzajúca sa na ňom nie je zaradená v
pasporte miestnych komunikácií, nenachádza sa ani v účtovnej a majetkovej
evidencii mesta a mesto na nej údržbu nevykonáva. Preto za súčasného stavu
nemôže mesto realizovať stavebné úpravy a udržiace práce, ktoré by zabezpečili jej
sprejazdnenie.
Mesto Považská Bystrica v súčasnosti preveruje možnosti získania uvedeného
pozemku a komunikácie do majetku mesta. V prípade, ak súčasný vlastník
respektíve správca uvedeného pozemku a komunikácie tieto bezodplatne prevedie
do vlastníctva mesta, mesto bude na tejto komunikácii vykonávať údržbu tak, ako na
všetkých komunikáciách v jeho správe.

