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V e c : OZNÁMENIE VÝSLEDKU PREŠETRENIA PETÍCIE   

 

 

      Dňa 14.5.2019 bola v podateľni Mestského úradu Bardejov pod č. 2 Pet./2019 zaevidovaná petícia, ktorá 

bola adresovaná mestu Bardejov. Predmetom tejto petície je žiadosť o obnovenie obojsmernej premávky na 

moste pri Hrubej bašte. 

      Ústava Slovenskej republiky zaručuje petičné právo, teda každému právo obracať sa vo veciach verejného 

alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy.  

      Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o petičnom práve“) každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného 

spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.   

      Podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť 

petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným 

spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície 

alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch príslušný orgán 

verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak 

tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu. 

      Podľa § 5c zákona o petičnom práve, ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy, jej 

poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, petíciu 

vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy. 

      Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov orgány obce sú : 

a) obecné zastupiteľstvo  

b) starosta obce 

      Mesto Bardejov je orgánom verejnej správy, ktorý pri vybavovaní petícií postupuje podľa zákona o petičnom 

práve a Internej smernice mesta Bardejov - Zásady o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií. 

      Podľa Čl. 21 bodu 2 Internej smernice mesta Bardejov - Zásady o prijímaní a vybavovaní sťažností                 

a petícií na úrovni Mesta Bardejov petície prijíma podateľňa a ich vybavovanie zabezpečuje primátor mesta 

prostredníctvom určených zamestnancov mesta, prípadne i za účasti poslancov Mestského zastupiteľstva               

v Bardejove podľa posúdenia ich obsahu.   

      Podľa § 5d ods. 2 zákona o petičnom práve iný vecne príslušný orgán verejnej moci ako orgán verejnej moci 

uvedený v odseku 1 prerokuje petíciu so zástupcom a petičným výborom vtedy, ak petíciu podporilo najmenej 

1000 osôb alebo aspoň 8 % osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce, ktorej bola petícia určená. 
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      Podľa § 5d ods. 3 zákona o petičnom práve Ak je petícia podľa odseku 2 určená obecnému zastupiteľstvu 

alebo zastupiteľstvu samosprávneho kraja, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí                

a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru. 

      Nakoľko petíciu nepodporil dostatočný počet osôb, čím neboli splnené podmienky § 5d ods. 2 zákona 

o petičnom práve, Mestské zastupiteľstvo v Bardejove nebolo povinné prerokovať petíciu na svojom zasadnutí 

a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru. 

      Poverený zamestnanec mesta prešetroval petíciu v súlade so zákonom o petičnom práve a Internej smernice 

mesta Bardejov - Zásady o prijímaní a vybavovaní sťažností, petícií.  

      Pri šetrení petície bolo zistené :   

      Mesto Bardejov v spolupráci s Okresným úradom Bardejov v roku 2016 na základe návrhu na zvýšenie 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste II/545, predloženého príslušným Okresným dopravným 

inšpektorátom v Bardejove, rozhodli o zmene organizácie dopravy v križovatkovom priestore ulíc Krátky rad, 

Starý Blich (II/545),Veterná a Pod lipkou, t.j. o zjednosmernení cestnej premávky na mostnom objekte 

spájajúcom ul. Krátky rad s ul. Pod lipkou s výjazdom na cestu II/545 z dôvodu presmerovania tranzitnej 

dopravy na novovybudovaný juhozápadný obchvat mesta Bardejov, za účelom zabezpečenia bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky, ako aj zaistenia bezpečnosti chodcov.  

      V roku 2017 v zmysle zákona o slobode informácií Vám boli poštou zaslané podklady, na základe ktorých 

boli prijaté dopravno-inžinierske opatrenia a rozhodnuté o zmene organizácie dopravy vo vyššie uvedenom 

križovatkovom priestore. 

      Pre objektívne posúdenie petície oddelenie podnikateľských činností požiadalo dňa 20.5.2019 písomnou 

žiadosťou Okresný dopravný inšpektorát v Bardejove, Okresný úrad Bardejov - Odbor CD a PK, Okresný úrad 

Prešov - Odbor CD a PK, SSC IVSC Košice, SÚC PSK – Oblasť Bardejov a m.p. Bapos o zaujatie písomného 

stanoviska k predmetu petície, ako aj z dôvodu toho, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, rozhodnutím o usporiadaní cestnej siete zo dňa 21.02.2019 

rozhodlo a pretriedení úseku cesty II/545 na cestu I/77 od križovatky ulíc Slovenská, Dlhý rad, Krátky rad po 

novovybudovanú okružnú  križovatku ulíc Starý Blich, Kpt. Nálepku. 

      Podľa § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov „Cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, na základe stanoviska 

správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho 

pôsobnosti podľa osobitných predpisov“. V stanovisku ODI Bardejov č. ORPZ-BJ-ODI-89-016/2019 zo dňa 

31.5.2019 uvádza „ODI OR PZ vníma zavedenie jednosmernej premávky na mostnom objekte ako pozitívne, 

nakoľko od zrealizovania predmetného návrhu jednosmernej premávky na mostnom objekte a ďalších dopravno-

inžinierskych opatrení v križovatke, resp. v jej blízkosti, došlo k eliminácií kolíznych situácií medzi motorovými 

účastníkmi cestnej premávky. ODI OR PZ v období rokov 2017 – 2018 neeviduje v križovatke žiadnu dopravnú 

nehodu s následkom  na zdraví, ku ktorej by došlo medzi motorovými účastníkmi cestnej premávky a z hľadiska 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky navrhuje ponechať aktuálny stav jednosmernej premávky na 

mostnom objekte spájajúcom ul. Krátky rad a ul. Pod lipkou“.    

      Vzhľadom na vyššie uvedené skutočností, ako aj na technické parametre mostného objektu a št. cesty I/77 

príslušný cestný správny orgán Okresný úrad a ani Mesto Bardejov nemohli rozhodnúť o zmene organizácie 

dopravy podľa požiadaviek obyvateľov, ktorí petíciu svojimi podpismi podporili. 

Záverom poznamenávame, že súčasťou objektívneho i subjektívneho petičného práva nie je povinnosť 

orgánu verejnej správy petícii vyhovieť bez ohľadu na konkrétne okolnosti a povahu verejnej moci, o ktoré                   

v petícii ide. Ústava Slovenskej republiky, ako aj zákon o petičnom práve neobsahujú konkrétne záruky 

priaznivého alebo dôsledky nepriaznivého vybavenia petície. Z práva podať petíciu nemožno odvodzovať 

subjektívne právo na to, aby jej bolo obsahovo vyhovené. Vzhľadom na vyššie uvedené výsledky prešetrenia 

predmetnej petície, považujeme týmto petíciu za vybavenú. 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 MUDr. Boris H a n u š č a k 

                                                                                                                           primátor mesta 

                                               

 


