
Mesto PEZINOK
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok

r

ZAZNAM o prešetrení petície
( Zákon o petičnom práve)

Predmet petície: Petícia na úpravu a odstránenie rozkopávky na ulici Vajanského Pezinok

Petíciu podal: Dr. Štefan Zámečník, PhD., Pezinok - zástupca petičného

výboru

Petícia doručená na ÚHK dňa 09.10.2019

Petíciu prešetril: Vladimír Záleský, referent dopravy, oddelenie výstavby a životného prostredia

Zistený stav:
Dňa 09.10.2019 bola do podateľne Mestského úradu Pezinok doručená petícia na úpravu a 
odstránenie rozkopávky na ulici Vajanského Pezinok, v zastúpení Dr. Štefana Zámečníka, PhD,

Pezinok (ako zástupca petičného výboru).
Predmetná petícia bola podateľňou MsU v Pezinku zaregistrovaná v registratúre písomností pod 
číslom 32845/2019 a následne bola odstúpená a zaregistrovaná na ÚHK v centrálnej evidencii 

sťažností a petícií pod. 34/2019 - Pt. 5/2019.
V zmysle kompetencií hlavnej kontrolórky Mesta Pezinok bola predmetná petícia odstúpená 
na oddelenie výstavby a životného prostredia na priame vybavenie.
Predmetom podanej petície bola žiadosť obyvateľov Vajanského ulice v Pezinku na úpravu a 
odstránenie rozkopávky na ulici Vajanského Pezinok. Práce na výkopových prácach boli začaté 
koncom júla a do doby podania petície neprišlo k realizácii spätných úprav.

Prešetrenie:

Zamestnanec poverený Mestom Pezinok na výkon pôsobnosti cestného správneho orgánu na 
miestnych v Pezinku podľa § 3, ods. 2, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení noviel, vykonal dňa 10.10. 2019 na základe množstva sťažností obyvateľov ulice 
Vajanského, miestnu obhliadku vo veci nedokončených spätných úprav na miestnych komunikáciách 
po realizácii výkopových prác.
Vykonaním miestnej obhliadky dňa 10.10.2019 bolo na mieste zistené, že sa jedná o výkopovú ryhu 
pre uloženie káblu optickej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a predmetný výkop bol 
realizovaný spoločnosťou OPTOMONT s.r.o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín. Výkop na 
predmetnom úseku bol realizovaný koncom júla, pričom realizácia na Vajanského ulici mala podľa 
povolenia na rozkopávku zn.: ZalVl-1652-9133/2019 prebehnúť v termíne od 01.06.2019 do 
30.6.2019. Na miestnej obhliadke bolo zistené, že nie sú zabezpečené vjazdy do rodinných domov, 
ryha bola takmer po celej dĺžke hlboká 15-20 cm, pričom viedla stredom chodníka, čiže chodník bol 
ťažko priechodný. Zhotovitel’ bol začiatkom septembra 2019 viackrát telefonicky vyzvaný na 
zrealizovanie spätných úprav, pričom viac ako mesiac ostala stavba bez akýchkoľvek zmien alebo 
úprav.

Záver:

Na základe vyššie uvedených skutočností, začalo Mesto Pezinok so zhotoviteľom správne konanie pre 
podozrenie zo spáchania správneho deliktu, pričom zhotoviteľovi bolo zaslané rozhodnutie o uložení 
pokuty za spáchanie správneho deliktu, ktorého sa uvedená spoločnosť dopustila na skutkovom 
základe, že neodstránil pevnú prekážku na miestnej komunikácii a nesplnil podmienky výnimky 
udelenej rozhodnutím Mesta Pezinok.
Hneď ako bolo začaté správne konanie, boli v priebehu jedného týždňa zrealizované spätné úpravy na 
Vajanského ulici v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutia zn.: ZalVl-1652-9133/2019.
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Vladimír Záleský, OV a ŽP MESTO PEZINOK
Mestský úrad

- 5/i -
Ing. arch. Igor Hianik, primátor Mesta Pezinok,

Doručuje sa: Dr. Štefan Zámečník, PhD., I Pezinok - zástupca petičného výboru
Na vedomie: Útvar hlavnej kontrolórky, MsÚ Pezinok

V Pezinku dňa 30.12.2019 
Zn.: ZalVl-1653-562/2019
Vybavuje: Vladimír Záleský, odd. výstavby a životného prostredia, tel. 033/690 1501, 

email: vladimir.zalesky@msupezinok.sk
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