
                                                     Centrálna evidencia vybavovania petícií za 1. pol rok 2018

P. č.
Dátum
doruč.
petície

Meno, priezvisko,
adresa 

odosielateľa
Predmet petície

Petícia pridelená na 
prešetrenie

komu a kedy

Výsledok prešetrenia petície

1. 7.2. p. M.K zrušenie zachádzky do obce Nemcovce odložená
na autobusovom spoji 3 linka 712459

Dňa 14.2.2018 bola zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov
v zmysle ust. § 5 bod 1) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, 
na ktorú pisateľka nereagovala.

2. 25.5. p. N.S. zhotovanie asfaltového koberca na ces te SÚC PSK SÚC PSK Prešov, oblasť Poprad vedie cestu III/3100 v internom
III. triedy č. 3100 v katastri obce Ľubica zásobníku havarijných ciest v staničení km 0,446 - 3,187 a 

31.5.2018 km 3,240 - 3,563. V roku 2014 bola v staničení km 3,187 - 3,240 
realizovaná rekonštrukcia havarijného stavu mosta cez rieku Ľubica
v celkovom náklade 164 760 €. Z tohto zoznamu boli v roku 2018
vybrané a schválené iné úseky ciest. Šetrením petície na mieste a
posúdením technického stavu cesty III/3100 SÚC PSK konštatuje, 
že jej technický stav bez komplexnej rekonštrukcie bude v nasledu-
júcich rokoch vyžadovať zvýšené náklady na bežnú údržbu a hlavne
na vysprávky výtlkov a rozpadu asfaltového krytu. Do doby realizácie 
tejto obnovy sa bude zo strany SÚC PSK prevádzkyschopnosť 
uvedenej cesty zabezpečovať v rámci bežnej údržby ciest.

3. 15.6. p. I.M. záchrana Obchodnej akadémie v Bardejo ve odbor školstva, Petícia bude samostatným bodom rokovania 7. Z PSK 
mládeže, TV a dňa 27.8.2018.

športu

31.5.2018

Prešovský samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra 
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4. 15.6. p. A.L. odklon nákladnej dopravy z lomov Fintice I., OÚ Prešov vecne nepríslušná
II. a Záhradné 

V zmysle ust. § 5 bod 3) zákona č. 85/1990 Zb. bola postúpená
na priame vybavenie Okresnému úradu v Prešove, odboru
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

V Prešove, 24.7.2018 
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Príloha č.2

Dátum odoslania
oznámenia

odosielateľovi

Ľubica

 zvýšené náklady na bežnú údržbu a hlavne
na vysprávky výtlkov a rozpadu asfaltového krytu. Do doby realizácie 
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