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058 42  Poprad 
 
 
 
V Kvetnici 20. marca 2017 
 
 

Vec: Nesúhlas so zmenou charakteru účelovej komunikácie na parcele 3121/2 k.ú. Poprad 

Vážený pán primátor, 

V našich predchádzajúcich listoch (naposledy z 15.11.2016), sme Vás opakovane žiadali o zachovanie 

verejného charakteru účelovej komunikácie v súlade s § 22 Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 

(ďalej cestný zákon), pretože uvedené rozhodnutie je plne v kompetencii samosprávy (§3 ods. 2. zákona 135/1961). 

Pre určenie verejného alebo neverejného charakteru účelovej komunikácie nie je rozhodujúci typ vlastníka, 

ale typ objektu, ktorému slúži (§ 22 ods. 3). Na naše listy sme nedostali odpoveď a preto sme zaskočení Vašim 

ďalším postupom v tejto veci. 

Dňa 28.2.2017 schválilo Mesto Poprad (č.1866/2031/2017) „Projekt organizácie dopravy Seniorpark 

Kvetnica“, ktorý spočíva v osadení parkovacej závory a dopravných značiek zakazujúcich vjazd pre motorové 

vozidlá a zóny zákazu státia. Jediným zdôvodnením projektu je „zabezpečenie bezpečnosti chodcov 

pohybujúcich sa po komunikáciách uvedeného sociálneho zariadenia“. Radi by sme podotkli, že ako bývalí 

zamestnanci kvetnickej nemocnice sme za celé desaťročia nezaznamenali na tomto úseku žiadnu kolíziu medzi 

chodcom a motorovým vozidlo a to ani v časoch, keď boli komunikácie preplnené našimi pacientami.  

Proti úprimnej snahe majiteľa o zvýšenie bezpečnosti chodcov nie je možné nič namietať. Ako možné 

riešenie sa ponúka napríklad zníženie rýchlosti na 5 km/h. Pri súčasne schválenom projekte ale konštatujeme, že 

zástupná problematika chodcov slúži majiteľom komunikácie k ďalším krokom smerujúcim k vzniku uzavretého 

objektu s následnou zmenou charakteru účelovej komunikácie na neverejnú ex lege t.j. situáciu, ktorú sme 

predpokladali a upozorňovali Vás na ňu.  

Ako najvyšší predstaviteľ samosprávy ste zodpovedný za zabezpečenie a ochranu verejného záujmu 

v našom meste. Opakovane ste sa v médiách vyjadrili, že pri problémoch v mestskej časti Kvetnica má mesto veľmi 

obmedzené možnosti. S poľutovaním musíme konštatovať, že máme obavy, že ani tieto limitované možnosti ste pri 



Vašom rozhodnutí č.1866/2031/2017 nevyužili, čím pravdepodobne ohrozujete zachovanie súčasného verejného 

charakteru účelovej komunikácie.  

Za dôležitý považujeme najmä argument, že komunikácia je jedinou cestou, ktorou sú 19 vlastníci bytov na 

parcele  3110 a 3 vlastníci na parcele 3108/2 pripojení na inú komunikáciu. Nie sme presvedčení o tom, že 

uplatnenie práv jedného vlastníka (Seniorpark n.o.) a vznik uzavretého súkromného objektu bez súhlasu ďalších 22 

vlastníkov dotknutých nehnuteľností, ktoré sa stanú jeho súčasťou možno nazývať verejným záujmom. 

Rovnako nie je verejným záujmom vznik potenciálne kolíznych situácií na ceste 1. triedy I66, ktoré môžu 

spôsobovať autá čakajúce na otvorenie závory. Ide o neprehľadný úsek cesty, kde sa už stalo niekoľko dopravných 

nehôd, čo je v ostrom kontraste s nulovou nehodovosťou na úseku, ktorú rieši uvedený projekt. 

Pri svojom rozhodovaní ste takisto nevyužili ani možnosť, ktorá vznikla rozhodnutím Okresného súdu 

v Poprade č. 20C/223/2016-33 z dňa 10.1.2017 o neodkladnom opatrení, ktorý ukladá vlastníkovi komunikácie 

(Seniorpark n.o.), zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by obmedzili práva vlastníkov bytov vyplývajúcich z vecného 

bremena – a to najmä práva prechodu peši a práva prejazdu a parkovania motorovými vozidlami. Vlastníci bytov sú 

pritom zaviazaní rozhodnutím súdu podať v tejto súvislosti žalobu na vlastníka komunikácie na parcele 3121/2 do 60 

dní. 

Myslíme si, že priestor na iné ako kladné rozhodnutie vo veci parkovacej závory tu bol dostatočný, 

minimálne by sme očakávali, že definitívne rozhodnutie bude vynesené až po ukončení prebiehajúcich súdnych 

úkonov a procesov.  

Nezazlievajte nám prosím, ak súčasnú situáciu vnímame negatívne a cítime sa vtiahnutí do majetkových 

a finančných hier ľudí, ktorí profitovali z likvidácie kvetnickej nemocnice. Zároveň Vám oznamujeme, že budeme 

všetkými dostupnými a zákonnými prostriedkami obhajovať naše práva vlastníkov.  

Stále veríme, že sa aj Vy osobne zasadíte za Kvetnicu prístupnú pre celú verejnosť a Kvetnicu bez závor 

a zábran.   

 
                                                  S úctou                                                                                        
                     

______________________________________ 
Mária Fogtová   

        
        predseda SVB Stará obytná budova 
Na vedomie:  


