
Obec Valaská ako orgán verejnej moci v zmysle § 1 ods. 2b zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov prijala písomnosť s názvom „Petícia za pozastavenie realizácie projektu cyklotrasy Brezno – 

Valaská“,  ktorá bola obci doručená dňa 20. 4. 2020 a zaevidovaná pod č.4725/2020, P-01/2020, verzia 

kópia. Originál  petície „Petícia za pozastavenie realizácie projektu cyklotrasy Brezno – Valaská“ petičný 

výbor zaslal mestu Brezno. Predmetom petície je požiadavka jej podávateľov pozastaviť realizáciu projektu 

cyklotrasy Brezno – Valaská, dňa 20. 4. 2020. 

K vybaveniu petície:  

Starosta obce Valaská je v neustálom kontakte s investorom akcie „Cyklotrasa Brezno – Valaská“, tj. z 

mestom Breznom.  Primátor mesta Brezno, spolu so starostom obce sa opakovane stretol s občanmi 

dotknutej ulice, ktorej sa realizácia cyklotrasy bezprostredne dotýka.  Primátor mesta Brezno JUDr. Tomáš 

Abel. PhD. sa s petičným výborom stretol dňa 16. 4. 2020.  Prítomní boli primátorom mesta informovaní 

o splnení právnych podmienok územného konania a stavebného povolenia cyklotrasy Brezno – Valaská 

(súhlasné stanoviská dotknutých orgánov) a doložených písomných súhlasov vtedajšieho starostu obce 

Valaská, po odsúhlasení v obecnom zastupiteľstve. Súhlas bol doručený bez pripomienok a bez 

doplňujúcich podmienok realizácie. Na projekt v tomto rozsahu mesto Brezno požiadalo príslušné 

ministerstvo o nenávratný finančný príspevok, so svojou žiadosťou bolo úspešné a má 11 mesiacov na 

jeho realizáciu. Všetky požiadavky nad rámec podaného projektu už musí žiadateľ zmeny financovať z 

vlastných finančných prostriedkov. Ďalej boli členovia petičného výboru informovaní o realizácii 

cyklodoridoru, cyklochodníka, o parkovaní na tejto ulici po ukončení realizácie, o spôsobe úpravy vstupov 

k jednotlivým nehnuteľnostiam. Bezpečnosť cyklistov a chodcov je riešená projektom v zmysle platnej 

legislatívy, posúdeným dopravným inžinierom Okresného dopravného inšpektorátu a následnou 

kolaudáciou stavby.  Cyklochodník je vybudovaný len v troch úsekoch (kde to šírkové podmienky 

dovoľovali)  je na výškovej úrovni existujúcej cesty, tj. nemení odtokové podmienky dažďovej vody. Na 

väčšine cesty cez obec budú len na asfalte kreslené piktogramy upozorňujúce vodičov na zvýšený pohyb 

cyklistov.  

Vstupy k jednotlivým nehnuteľnostiam budú upravené na náklady investora (mesta Brezno), spôsob bude 

prejednaný s každým vlastníkom. Materiálové prevedenie vstupu bude odpovedať súčasnému stavu. 

Existujúce vstupy s asfaltovým povrchom budú upravené asfaltom, betónové betónom a vstupy 

realizované ujazdenou hlinou budú po realizácii rovnako zhutnené a vyspádované.  

Dňa 21. 4. 2020 od 10.30 h. sa uskutočnilo ďalšie stretnutie občanov obce Valaská so starostom obce 

Valaská Mgr. Petrom Jenčom, primátorom mesta Brezno JUDr. Tomášom Abelom, PhD. a vedúceho 

odboru investícií MsÚ Brezno Ing. Ivana Kamenského a zástupcov realizátora projektu – firma Swietelsky 

, Ing.  Igora Puvaka a Ing. Juraja Ondráša. Z dôvodu dodržania opatrení proti šíreniu koronavírusu sa 

stretnutia konali opakovane len s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností, jednotlivo pred ich 

nehnuteľnosťami. Opakovane primátor mesta Brezno a starosta obce Valaská odpovedali na všetky 

otázky, z akého dôvodu vlastníkov nehnuteľností vtedajšie vedenie neinformovalo o vydanom súhlase s 

realizáciou cyklotrasy, ako bude upravená cesta pred ich nehnuteľnosťou, ako bude riešený odvod 

dažďovej vody z cesty  a ako bude riešené parkovanie.  

Dňa 13. 5. 2020 zasadalo Obecné zastupiteľstvo obce Valaská, kde starosta podal ústnu informáciu o 

realizácii projektu  „Cyklotrasa Brezno – Valaská. Rokovania obecného zastupiteľstva sa zúčastnili aj 

členovia petičného výboru. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na uznesení č. 36/2020, ktorým starostovi 

obce odporučilo  zabezpečenie komplexného dohľadu nad projektom Cyklotrasa Brezno-Valaská 



realizovanom v katastri obce, a to prostredníctvom pridelenia príslušného zamestnanca Obecného úradu 

Valaská na tento účel, ktorý bude systematicky riešiť pripomienky občanov, ako aj dohliadať na plnenie 

povinnosti stavebníka v zmysle platného stavebného povolenia a aby na každé zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva a na každé rokovanie Komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán OcZ 

predložil písomnú správu vo veci priebežného plnenia bodu  tohto uznesenia. 

 

Záver:  

Po posúdení obsahu predloženej petície, na základe prešetrenia petície a oboznámení členov petičného 

výboru s vyššie uvedenými skutočnosťami, je možno konštatovať, že realizácia „Projektu cyklotrasa Brezno 

– Valaská“ nie je v rozpore s platnou legislatívou a ani verejným záujmom, a teda nie je nutné realizáciu 

cyklotrasy pozastaviť. Mesto Brezno, ako investor investičnej akcie „Cyklotrasa Brezno – Valaská“ bude v 

úzkom kontakte s vedením obce Valaská a členmi petičného výboru a bude sa snažiť pri realizácii tohto 

projektu zapracovať všetky požiadavky obyvateľov dotknutej ulice,  ktoré podstatne nenavýšia finančný 

rozpočet akcie a ktoré nebudú v rozpore so zámerom projektu.  

Petícia podaná obci Valaská, bola v tej istej veci doručená mestu Brezno a neobsahuje nové skutočnosti. 

Mesto Brezno petičnému výboru písomne oznámilo výsledok vybavenia podanej petície, s tým, že petíciu 

považuje za vybavenú v zmysle platnej legislatívy.  

 

Výsledok vybavenia petície bol písomne oznámený zástupcovi petičného výboru. 


