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VEC: Vybavenie petície 

 

Dňa 3.2.2020 ste doručili na Mestský úrad mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „MsÚ“) 

petíciu k navrhovanej výstavbe Obytnej zóny TRINITIS, ktorá je v centrálnej evidencii MsÚ 

zaregistrovaná pod číslom 2294/2020. Hlavným zámerom petície je upozorniť poslancov a osoby 

rozhodujúce o výstavbe na vážne problémy, ktoré v súvislosti s výstavbou obytnej zóny a jej 

dokončením vzniknú a tiež vyjadrenie nesúhlasu s navrhovaným stavebným riešením, najmä 

z dôvodu nepriaznivej dopravnej situácie počas a po ukončení výstavby v danej lokalite. 

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a prijatých Zásad pre vybavovanie petícií 

v podmienkach mesta Nové Mesto nad Váhom, príslušným orgánom na prešetrenie a vybavenie 

petície je Komisia MsZ na riešenie sťažností na primátora mesta, poslanca MsZ a hlavného 

kontrolóra mesta (ďalej len „komisia“). 

 

Komisia zasadala dňa 2.3.2020 s nasledovnými závermi: 

1) Petícia obsahuje: 

a) žiadosť petičného výboru, 

b) 72 petičných hárkov očíslovaných: Petičný hárok č. 1 až Petičný hárok č. 72 a doplnených 

ďalších 12 petičných hárkov. 

2) Petícia spĺňa náležitosti v zmysle zákona o petičnom práve: 

a) v petícii je určená osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 

rokov veku (ďalej len „zástupca“), 

b) každý člen petičného výboru uviedol v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu. Zástupca 

pripojil v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis. (§5 ods.1 zákona o 

petičnom práve), 

c) na každom podpisovom hárku je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu zástupcu (§4a 

ods. 5 zákona o petičnom práve), 

d) v podpisovom hárku osoby podporujúce petíciu uviedli svoje meno, priezvisko, adresu 

pobytu a svoj podpis (§4 ods.2 zákona petičnom práve). 

3) Členovia komisie skontrolovali petičné hárky, t.j. počet podporovateľov a úplnosť údajov. Na 

základe kontroly konštatujú, že petíciu podporilo celkom 908 podporovateľov. Z nich komisia 

vyradila 89 podporovateľov, ktorí neuviedli všetky požadované informácie, t.j. petícia má 

celkom 819 platných podpisov. 

4) Komisia vyžiadala stanovisko komisie dopravného rozvoja mesta a komisie výstavby, investícií 

a územného rozvoja mesta ku plánovanej výstavbe. 

Komisia výstavby, investícii a územného rozvoja mesta posudzovala projekt viac krát na 

svojich zasadaniach. Stanovisko komisie zo dňa 12.11.2019, je nasledovné: 

− Komisia doporučuje mestu predložený návrh rozšírenia Nálepkovej  o odstavný pruh pre 

vykladanie a nakladanie detí a doplnenie parkovacích miest na Ul. Štefánika schváliť. 

− Komisia požaduje od investora doložiť ku žiadosti o vyjadrenie súhlasy s prejazdom 

vozidiel počas výstavby od Billy, resp. Polikliniky. 

Komisia dopravného rozvoja mesta investičný zámer „Obytná zóna TRINITIS“ prerokovala 

dňa 4.2.2020 s týmto záverom: 



Komisia odporúča predložený investičný zámer schváliť s nasledovnými pripomienkami: 

− na novú okružnú križovatku dopracovať zábradlie 

− ponechať 3 ks kolmých parkovacích miest pri obytnom dome SO 102 

− na Ul. Kpt. Nálepku (pri ZŠ) obmedziť rýchlosť na 30km/hod v celom úseku 

− dopravu počas realizácie výstavby vylúčiť z Ul. Kpt. Nálepku a Ul. Krčméryho cez 

Ul. M. Rázusa na Ul. Čachtická a cez Ul. Banská. 

 

 

Oznamujem Vám, že dňa 25.2.2020 bola Mestskému zastupiteľstvu mesta Nové Mesto nad 

Váhom predložená informácia o petícii „Zastavme výstavbu Obytnej zóny TRINITIS“ 

a v mesiaci marec 2020 sa uskutoční verejné zhromaždenie občanov k uvedenej výstavbe. 

 

 

 

 

 

         Ing. František Mašlonka 

         zástupca primátora 

 

 

 

 

 

 

 

 


