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VÝSLEDOK VYBAVENIA PETÍCIE 

 

Vážený pán zástupca petičného výboru,  

 

dňa 29.06.2022 bola obci Rovinka doručená petícia, predmetom ktorej bola žiadosť o vyriešenie 

problémov spojených s „miestnou komunikáciou“ Vojenská ulica v Rovinka, pričom konkrétne sa 

v nej uvádzalo :  

 

- Väčšia časť uvedenej „miestnej komunikácie“ leží na súkromnom pozemku Slovenský 

energetický podnik, štátny podnik v likvidácii a súčasne nie je ani zaradená v technickej 

evidencii obce Rovinka (§3d ods. 8 cestného zákona). Táto evidencia by mala slúžiť obci ako 

podklad pre prevádzku, údržbu a modernizáciu miestnych komunikácii.  

 

- V súčasnosti likvidátor SEP š. p. v likvidácii navrhuje občanom na Vojenskej ulici odpredaj 

pozemku, zastavené plochy a nádvoria spôsob využívania 22 celkom 3.528 m² za cenu 20€/m² 

alebo vecné bremeno za 10€/m². Týmto je ohrozené právo prechodu, prejazdu a parkovanie 

občanov pred svojimi bránami.  

 

Súčasne bolo petíciou požiadané :  

 

- o prehodnotenie bezpečnosti premávky a chôdze po uvedenej „miestnej komunikácii“ 

(obmedzenie rýchlosti, šírka a priepustnosť komunikácie), chýbajú odvodňovacie prvky 

a nedostatočné osvetlenie. Na vyriešenie problémov mala obec Rovinka viac ako 20 rokov a vo 

veci nekonala.  

 

Petíciu podal 2 členný petičný výbor, pričom petíciu podporilo 45 fyzických osôb s platnými 

podpismi.  

 

Doručená petícia bola v súlade s § 5 ods. 3 a 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 

neskorších predpisov starostom obce Rovinka prijatá a prešetrená, pričom bola vybavená nasledovne :   

 

Obsah petície sa berie na vedomie s tým, že zo strany obce Rovinka bude Slovenský energetický 

podnik, štátny podnik v likvidácii oslovený za účelom vysporiadania vlastníckych 

a užívateľských vzťahov k danej komunikácii medzi obcou Rovinka a Slovenský energetický 

podnik, štátny podnik v likvidácii. Vo vzťahu k stavu danej komunikácie bola spracovaná 

projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu komunikácie tak, aby spĺňala všetky 

požadované parametre. Rekonštrukcia je plánovaná po vysporiadaní vlastníckych 

a užívateľských vzťahov k danej komunikácii a po ukončení výstavby na Zelenej ulici 

v Rovinke.  

 



Odôvodnenie : 

 

Predmetom podanej petície je de facto potreba majetkovoprávneho usporiadania vzťahov ku 

komunikácii na ulici Vojenská v Rovinke, ktorá je vybudovaná na pozemku tretieho subjektu 

odlišného od obce Rovinka a verejne užívanou.  

 

Je v záujme obce Rovinka tieto vzťahy vysporiadať a zabezpečiť stálu prechodnosť Vojenskej ulice. 

Z daného dôvodu bude zo strany obce Rovinka Slovenský energetický podnik, štátny podnik 

v likvidácii a jeho likvidátor oslovený s ponukou majetkovoprávneho vysporiadania.  

 

Vo vzťahu k stavu samotnej komunikácie zo strany obce Rovinka bola už obstaraná projektová 

dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu komunikácie tak, aby spĺňala všetky požadované 

parametre. Rekonštrukcia je plánovaná až po vysporiadaní vzťahov k danej komunikácii. Súčasne sa 

čaká na ukončenie výstavby na Zelenej ulici v Rovinke s ohľadom na vozidlá stavby.  

 

Odoslaním tohto písomného oznámenia výsledku vybavenia Vami podanej petície považujeme petíciu 

v súlade so zákonom o petičnom práve za vybavenú. 

 

 

S úctou  

  

                                                    

 

 Milan Kubeš 

                                      starosta obce Rovinka  

 


