Oznámenie výsledku prešetrenia petície
Dňa 28.06.2016 bola na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Žarnovici za účasti
petičného výboru ako aj iných zástupcov „záhradkárov“ prešetrená a prerokovaná petícia:
„SZZ Žarnovica ako občianska organizácia spisuje PETÍCIU na opravu príjazdovej cesty
k záhradkárskej osade „Za kalváriou“ (od garáží pri cintoríne po koniec záhradkárskej
osady pod les). Petíciu podpisujú členovia ZO SZZ a tiež občianska verejnosť.“, ktorú
podporilo 379 občanov, z toho 60 záhradkárov, 257 obyvateľov Žarnovice, 31 obyvateľov
iných miest a obcí, 31 podpisov bolo neplatných.
Počas prešetrovania skutočného stavu veci, súladu alebo rozporu predloženej
požiadavky s právnymi predpismi, verejným alebo iným spoločným záujmom boli zistené
nasledovné skutočnosti:
- v danom prípade sa nejedná o stavbu cesty – miestnu komunikáciu, ide „len“
o spevnenú plochu
- pôvodná prístupová cesta k tejto osade už dlhodobo nie je udržiavaná a záhradkármi
nie je využívaná. Pozemok pod ňou je vo vlastníctve Slovenského pozemkového
fondu.
- príjazdová cesta, ktorú v súčasnosti záhradkári využívajú, sa nachádza čiastočne na
pozemku, ktorého vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žarnovica,
a druhá časť je na pozemku, ktorého spoluvlastníkmi sú fyzické osoby. Na
cirkevnom pozemku nie je táto cesta vôbec odčlenená geometrickým plánom a celý
pozemok je vedený ako súvislý trvalý trávny porast.
- spevnenie súčasnej príjazdovej cesty kedysi v minulosti zabezpečili Lesy SR, š.p.,
Odštepný lesný závod Žarnovica /OLZ/, za účelom vykonávania svojej
hospodárskej činnosti v susediacom lese. V súčasnosti ju OLZ už dlhší čas
nepoužíva a ani ju nemôže používať, keďže v nadväzujúcej časti mesta nie je
povolený prejazd nákladnými vozidlami.
Na základe vyššie uvedených dôvodov poslanci mestského zastupiteľstva dospeli
k záveru, že petícia je neopodstatnená a mesto nemôže opraviť požadovanú prístupovú cestu.
Mesto nie je vlastníkom cesty ani pozemkov pod cestou, nemôže investovať verejné
finančné prostriedky do cudzieho majetku, lebo by porušilo minimálne zákon NR SR č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Výsledkom prešetrenia petície je zápisnica, s ktorou súhlasili a skutočnosti v nej
uvedené schválili všetci prítomní poslanci mestského zastupiteľstva. Zápisnica je k dispozícii
v Mestskom úrade v Žarnovici.
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