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VEC:
Petícia za opravu prístupovej
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Gelnica

JUDr. Zdenka Kurillová
Poľná 4
056 O1 Gelnica
V Gelnici dňa 06.06.2017

cesty, ul. Poľná - odpoveď

Petícia obyvateľov ulice Poľná a Perlová za opravu prístupovej cesty, bola dňa 17.03.2017
podaná v podateľni Mestského úradu v Gelnici. Dňa 26.04.2017 bol na základe vyzvania, doručený
na Mestský úrad Dodatok Č. l k tejto petícii, ktorým boli odstránené jej formálne nedostatky.
Informáciu o prijatí petície zobralo na vedomie aj mestské zastupiteľstvo v Gelnici uznesením Č. 70
zo dňa 29.03.2017. Petícia bola následne odstúpená komisii výstavby a ochrany životného prostredia
na prerokovanie a navrhnutie možných riešení na odstránenie problému popísaného v petícii. Dňa
31.05.2017 komisia výstavby prerokovala "petíciu za opravu prístupovej cesty", preskúmala
dostupné informácie a dospela k nasledujúcemu záveru.
Komisia výstavby odporúča, aby v réžii a na náklady mesta a v rámci technických
, a finančných možností, bola prostredníctvom Technických služieb mesta Gelnica zabezpečená
a prevedená údržba a lokálne opravy povrchov v časti komunikácie ul. Poľná, vedenej ako jestvujúca
verejná komunikácia v rozsahu 808m2 na pozemku parc. Č. CKN 3639/1 vo vlastníctve mesta Gelnica.
Komisia výstavby neodporúča, aby v "zadnej" časti predmetnej komunikácie uL Poľnej
trasovanej smerom k ulici Perlovej boli zo strany mesta Gelnica realizované akékoľvek stavebné
aktivity. Predmetná časť "komunikácie" nebola zrealizovaná mestom Gelnica, ako oficiálna verejná
komunikácia. Komisia výstavby má za to, že daný úsek bol vytvorený svojvoľne občanmi ul. Perlová,
ako náhradný prístup k domom po povodniach, pri ktorých boli zničené prístupové mostíky na
Perlovom potoku. Práce boli vykonané bez dodržania a rešpektovania akýchkoľvek platných noriem
a zákonných postupov platných pre realizáciu komunikácií. Predmetný úsek je zároveň trasovaný po
majetkoprávne nevysporiadaných pozemkoch parc. Č. CKN 2796110, 2793/4, EKN 2796/1101 vo
vlastníctve súkromných osôb.
Na základe vyššie uvedeného a na základe stanoviska z komisie výstavby a ochrany životného
prostredia Vám oznamujeme, že mesto Gelnica v spolupráci s Technickými službami mesta Gelnica
zabezpečí opravu povrchov na ul. Poľnej, na verejnej komunikácii parc Č. CKN 3639/1 vo vlastníctve
mesta Gelnica. Oprava komunikácie nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. CKN 2796/10, 2793/4,
EKN 2796/1101 nie je možná, nakoľko pozemky sú vo vlastníctve súkromných osôb a nejedná sa
o verejnú komunikáciu.
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Ing. Dušan Tomaško, MBA
Primátor mesta
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