
Petícia a oznámenie o jej vybavení 
 
V mesiaci jún 2013 bola na území nášho mesta uskutočnená podpisová akcia s názvom 
"Petícia proti výstavbe cesty a za zachovanie súčasného chodníka na ulici Jesenského v 
Seredi". Petícia bola podľa zákona o petičnom práve č. 85/1990 Zb. vybavená a 9. 7. 2013 
bolo oznámenie o jej vybavení odoslané pani Alene Jánošíkovej. Text oznámenia uvádzame v 
plnom znení. 
7376/2013                                                                                                   V Seredi 9. 7. 2013 
 
Alena Jánošíková 
Jesenského 1097/36 
926 01 Sereď 
 
Vec: Oznámenie o vybavení petície "Proti výstavbe cesty a za zachovanie súčasného 
chodníka na ul. Jesenského, Komenského v Seredi" odovzdanej 28. 6. 2013 
 
 V piatok 28. 6. 2013 ste v miestnosti prvého kontaktu MsÚ odovzdali petíciu proti 
výstavbe cesty a za zachovanie súčasného chodníka  na ulici Jesenského v Seredi a 23 
petičných hárkov.  Na  týchto petičných hárkoch je podpísaných 437 osôb, z čoho 222 osôb 
nemá uvedenú celú adresu trvalého pobytu tak, ako to ukladá zákon číslo 85/1990 Zb. o 
petičnom práve v § 4 - 
Zhromažďovanie podpisov pod petíciu. Celkom 78 podpisov na petícii podľa uvedenej adresy 
trvalého pobytu patrí občanom iných obcí a miest. Sú to: Šoporňa, Šelpice, Siladice, Nové 
Zámky, Košice, Vinohrady nad Váhom, Váhovce, Trnava, Ivánka pri Dunaji, Šúrovce, 
Galanta, Dulovce, Bratislava, Zavar, Gáň, Jaslovské Bohunice, Hájske, Čadca, Dvorníky, 
Hlohovec, Zemianske Sady, Červeník, Lučenec, Jablonica, Sládkovičovo, Šalgočka a Dolné 
Saliby.  Mesto Sereď nemá povinnosť informovať občanov týchto obcí a miest o svojich 
investičných zámeroch  Z celkového počtu 437 podpísných osôb malo iba 137  uvedenú 
adresu trvalého pobytu v zmysle zákona. 
 
  V petícii uvádzate:  "Zámer vedenia mesta vyhotoviť v tomto úseku cestu nebol so 
mnou ako občanom vopred prerokovaný, nebol/a som oboznámený/á o úmysloch vedenia 
mesta a nesúhlasím s realizáciou žiadnej cesty v tomto úseku ulice." Tvrdenie o 
neoboznámení občanov s úmyslami vedenia mesta nie je pravdivé. Na webovej stránke mesta 
– Samospráva – Strategické dokumenty v časti Hospodársky a sociálny rozvoj mesta je 
dokument  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď 2004 – 2013. V 
elektronickej podobe je zverejnený od februára 2008!   Na 42. strane ako strategický cieľ 
č. 4 je výstavba bytov, dobudovanie sietí. V odporúčaných projektoch  časť  Výstavba bytov 
je pomenovaná Dolnomajerská (BD – 280 b.j.). V návrhu rozpočtu mesta na rok 2013 
zverejnenom pred rokovaním MsZ 11. 12. 2012  na strane 9  v časti Kapitálový rozpočet je 
uvedené :   Okrem použitia vlastných zdrojov (z predaja pozemkov a majetku) kapitálový 
rozpočet uvažuje aj s poskytnutím dotácie a prijatím úveru zo ŠFRB na spolufinancovanie 
výstavby II. etapy nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej. V kapitálových výdavkoch triedy 
04.5.1. -  Cestná doprava (strana 10 komentára) sú plánované  kapitálové výdavky v čiastke 150 
000 €. V rámci nich je v  rozpočte uvažované s  rozšírením chodníka na Komenského ulici. 
Spôsob zverejňovania zámerov mesta  bol uskutočnený v zmysle zákona a včas. Zámery sú v 
súlade s obsahom ods. 3, písm. j) , § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý o.i. 
hovorí, že obec pri výkone samosprávy obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu 
sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a 
schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie 
v obci. 



 Súvisiacim zámerom mesta je vybudovanie samostatného chodníka vedľa existujúcej 
dopravne upokojenej komunikácie (dnešný „chodník“) v úseku od učebného pavilónu 
cirkevnej školy po križovatku s Jesenského ulicou a v úseku  od tejto križovatky vybudovanie 
chýbajúceho chodníka po Hviezdoslavovu ulicu. 

 V tomto úseku bude potrebné pre vytvorenie koridoru pre chodník rozšíriť cestu asi 
o 0,5 m na pravej strane. Cieľom výstavby je vytvorenie ucelenej trasy pre peších, bezpečne 
oddelenej od motorovej dopravy v celom úseku  až po železničnú stanicu. Vytvoria sa tak 
nevyhnutné podmienky pre dopravnú obsluhu rozvíjajúceho sa územia teraz i do budúcnosti. 
Dnešná upokojená komunikácia bude slúžiť ako príjazdová cesta nielen k novým bytovým 
domom, ale aj k Dennému centru pre seniorov, Mama klubu, Mestskej polícií a zatiaľ k 
jednému rodinnému domu.  Takáto segregácia je základnou podmienkou pre navrhovanú 
zmenu organizácie dopravy. Oddelenie rozvoja mesta pripravilo výstavbu komunikácie ako 
podmieňujúcej stavby k zámeru aktuálne využiť bezpečnú trasu na zásobovanie stavby 
nájomných bytov a následne ňou vytvoriť podmienky pre dopravnú obsluhu do budúcnosti.  
V časti od Jesenského ul. po železničnú stanicu  chodník dlhodobo chýba. Sprejazdnenie 
v prvej časti od CZŠ je logickou potrebou vyplývajúcou z umiestnených funkcií v dotknutom 
území. Pre spresnenie je dôležité uviesť, že nejde o výstavbu cesty – tá už vybudovná je. 
Mesto však z dôvodu plánovaného rozvoja dotknutého územia a  súvisiacich  nárokov na 
dopravu  má povinnosť vytvárať  podmienky pre  tento rozvoj.   

 
  Výstavba komunikácie pre motorové vozidlá a  dobudovanie chodníka až po 
Železničnú ulicu: 
- sú v záujme obyvateľov mesta Sereď,  v súlade s dlhodobým zámerom mesta v  
bytovej výstavbe a rozvoji súvisiacej infraštruktúry, do ktorej patria aj bezpečné komunikácie 
pre chodcov i motorové vozidlá, 

- budú realizované v súlade s  investičným plánom na rok 2013 schváleného mestským 
zastupiteľstvom, v súlade so schváleným rozpočtom mesta, v súlade so stavebným zákonom 
a podľa všeobecne záväzných platných noriem, 

- s výškovo oddeleným chodníkom od cesty pre motorové vozidlá bude rovnako 
bezpečná ako všetky ostatné miestne komunikácie, kde sú vybudované chodníky a cesty pre 
vozidlá súbežne vedľa seba, 

- nepoškodzuje žiadne právo obyvateľov práve naopak, vylepšuje a vytvára podmienky 
pre ďalší rozvoj dotknutého územia. 

  

 Skutočný stav veci bol riadne prešetrený, na základe čoho bolo konštatované, že 
realizácia zámeru je uskutočňovaná v súlade s platnou právnou úpravou. Zámer je realizovaný 
vo verejnom záujme.  Mesto Sereď bude pokračovať v príprave a realizácii zámeru podľa 
vyššie uvedených schválených dokumentov. S obsahom petície a touto odpoveďou budú 
poslanci MsZ v Seredi oboznámení na zasadnutí MsZ dňa 10. 9. 2013. 

 
 
 
                                                                                                                 Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                                 primátor mesta Sereď 


