
"28.8.2016(t.j v nedeľu) v poludňajších hodinách ma príslušník MP vyzval pri mojej nehnuteľnosti,aby 

som si odstránila pavinič (foto) na plote,lebo prerastá mimo pozemku,zasahuje do chodníka a bráni v 

priechodnosti čím porušujem VZN mesta.Opísal si moje údaje z OP a zároveň som bola 

upozornená,že si to príde skontrolovať. 

Pochopila by som,ak by daná zeleň skutočne bránila v priechodnosti,nebola by pravidelne 

udržiavaná,rovnako ako udržiavam chodník aj cestnú komunikaciu,čo je snáď patrične vidieť aj na 

fotke.Pochopila by som,ak by sa  daná zeleň plazila po chodníku,pochopila by som,ak by trval na 

preriedení,ale uplné odstránenie zo strany od chodníka odmietam. 

Z foto je jasne vidieť ,že "našu" stranu Záhumenskej ul. využiva ako chodník asi úplne minimum 

ľudí,lebo nie je priechodná pre stlpy,ktoré sú umiestnené v strede chodníkov. 

Chápem,že do kompetencie MP spadá aj kontrola tohto rázu,ale myslím si,že je dosť iných skutočne 

neudržiavaných stromov,kríkov,kde by bola možnosť uplatniť dané VZN mesta. 

So súhlasom susedov,som odfotila tiež časť chodníka,kt. vybudovali na vlastné náklady,tiež 

majú  udržiavaný  pavinič na plote aj výsadbu levandule a chodník je rovnako priechodzí pred ich 

nehnuteľnosťou.Bodaj by bolo v naśom meste takých častí viac.To je môj pohľad na vec. 

Prosím Vás o vyjadrenie ako by sme túto pre občanov nepríjemnú záležitosť mohli riešiť. Repková" 

 

Mgr. Medal - prikladám k tomu aj predmetné fotografie, z ktorých je patrné, že pavinič vôbec nebráni 

pohybu chodcov, na rozdiel od stĺpa verejného osvetlenia, ktorý áno; 

prikladám aj fotografiu podľa môjho názoru viac zarastených schodov pri budove Mestského úradu 

(schody popri budove z pešej zóny k zadnému vchodu MsÚ a do Sobášnej siene) 

oceňujem snahu príslušníkov MsP o riešenie zarastených chodníkov, v tomto konkrétnom prípade p. 

Repkovej (navyše s upozornením v pomerne nevhodnom čase v nedeľu na poludnie) sa však 

domnievam, že išlo o pochybenie a myslím, že by bolo na mieste osobné ospravedlnenie sa p. 

Repkovej; prosím o inštruktáž príslušníkov MsP v zmysle väčšj empatie voči občanom a v zmysle 

poučenia, aby príslušníci MsP rovnako prísne dbali aj na dodržiavaní priechodnosti a schodnosti 

chodníkov, ktoré sú zarastené z mestských pozemkov 


