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Vážený pán
JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.
prednosta
Okresný úrad Trenčín
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín
V Prievidzi 14.02.2020

Evidenčné číslo: KC-02022020

Vec:
Opatrenia k zvýšeniu bezpečnosti na ceste I/9 pri obci Nitrica - napojenie na cestu ku
kameňolomu
- sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
V súvislosti s postupmi orgánov verejnej správy na štátnej ceste I/9 na úseku cesty pri
obci Nitrica, na ktorej je viac ako 30 usmrtených osôb za niekoľko rokov, podávame podľa
§ 3 odst. (1) písmeno a), písmeno b) a nasledovných ustanovení zákona o sťažnostiach č.
9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
sťažnosť k nedostatočnému konaniu Mgr. Lenky Kolářovej,
vedúcej odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Okresného úradu Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
na riešenie kvalitného a bezpečného napojenia z cesty I/9 do kameňolomu a Koliby
Solec, ktoré mal podľa našich informácií záujem riešiť bývalý majiteľ kameňolomu, podľa
telefonických informácií mu však bolo doručené nesúhlasné stanovisko od Slovenskej
správy ciest, zrejme Investičná výstavba a správa ciest Žilina.
Nevyhovujúce napojenia boli riešené aj v protokole z výkonu štátneho odborného
dozoru zo dňa 11.07.2018, fotografie stavu napojenia k 10.12.2019 zasielame v prílohe
podnetu. Podľa našich informácií do kameňolomu a z kameňolomu jazdí cca 40 nákladných
vozidiel za deň po štátnej ceste I/9, čo má vplyv na cestnú premávku.
Nebola realizovaná dôkladná kontrola opatrení z uvedeného protokolu
a koordinácia postupu do doby začiatku výstavby odbočovacích pruhov na ceste I/9,
ktorej termín nám nie je známy.
Dňa 05. februára 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov kompetentných
orgánov, ktoré organizoval starosta obce Nitrica Ing. Miroslav Jemala. Na uvedenom
stretnutí nebol pozvaný zástupca Komplex centrum, preto sme dňa 13.02.2020 požiadali
o informácie starostu obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám k uvedenému
stretnutiu s viacerými otázkami a prijatým záverom.
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Podľa poskytnutých informácií zo dňa 14.02.2020 nebol na uvedenom pracovnom
stretnutí žiadny zástupca Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, čo považujem za nezodpovedné konanie vedúcej odboru
Mgr. Lenky Kolářovej, vzhľadom na stav napojenia na cestu I/9 smerom do kameňolomu
a zákonným kompetenciám odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
k cestám I. triedy. Na uvedenom stretnutí, ktoré sa pripravovalo viac mesiacov, sa
mohla osobne realizovať koordinácia postupu do doby výstavby.
Stav napojenia na cestu I/9 smerom ku kameňolomu nespĺňa podľa nášho názoru
požiadavky a kritériá na bezpečnosť cestnej premávky a je riziko vzniku dopravných
nehôd s možnými následkami na zdraví a živote osôb, najmä v súčasnom zimnom
období.
Máme informáciu o pripravovanej výstavbe odbočovacích pruhov na ceste I/9 pri obci
Nitrica, ktorého začiatok bol plánovaný v októbri – novembri 2019, neskôr bolo vyjadrenie
o začiatku výstavby apríli 2020, ktoré je zrejme nereálne, potrebné je však riešiť bezpečné
napojenia na štátnu cestu I. triedy do doby výstavby odbočovacích pruhov
Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, § 3c Štátny odborný
dozor:
(1) Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami vykonávajú:
b) nad cestami I. triedy okresné úrady v sídle kraja,
(2) Orgány štátneho odborného dozoru dbajú na zabezpečenie ochrany pozemných
komunikácií a dozerajú, či sa dodržiavajú povinnosti a podmienky užívania pozemných
komunikácií ustanovené týmto zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonanie, ako aj
opatrenia cestných správnych orgánov.
(3) Ak zistí orgán štátneho odborného dozoru závadu, vyzve právnickú osobu alebo
fyzickú osobu zodpovednú za dodržiavanie ustanovených povinností, aby sa postarali
o nápravu; pri výkone dozoru môže dávať príkazy a zákazy, ako aj robiť vhodné
dočasné opatrenia na odstránenie závad.
(4) Ak nebude postarané o nápravu, vydá orgán štátneho odborného dozoru rozhodnutie, v
ktorom nariadi postarať sa o nápravu, prípadne aj o zastavenie nezákonne vykonávaných
činností.
Dovoľujeme si Vás požiadať o dôkladné preverenie celej veci a prijatia opatrení
podľa zákona o sťažnostiach č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.
Za vybavenie ďakujem.
S pozdravom
Ing. Vladimír Šimko
predseda
Komplex centrum

Prílohy:
Fotografie z napojenia cesty ku kameňolomu a cesty I/9 pri obci Nitrica zo dňa 10.12.2019
Na vedomie:
1. Ing. Peter Pellegriny, predseda Vlády Slovenskej republiky, Úrad Vlády Slovenskej
republiky
2. Ing. Miroslav Jemala, starosta obce Nitrica
3. Členovia a partneri Komplex centrum

