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Vec 
Ing. Iveta Bučková, Milochov 345, 017 06  Považská Bystrica, petícia za opatrenia pri 
uskutočňovaní stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 
km/hod.,  - I. etapa“ v Hornom Milochove – postúpenie na rozhodnutie sporu o príslušnosť 
________________________________________________________________________________  

 

Okresnému úradu Považská Bystrica bolo dňa 11.08.2021 doručené podanie občanov 

Považskej Bystrice – časť Milochov nazvané: Petícia za opatrenia pri uskutočňovaní stavby 

„ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.,  - I. etapa“ 

v Hornom Milochove. Upresnenie požiadaviek petičného výboru pri uskutočňovaní stavby 

„ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod.,  - I. etapa“  

v Hornom Milochove (príloha č. 1), ktorou sa občania domáhajú prijatia opatrení pri realizácii 

stavby. Predmetné podanie neobsahovalo žiadne petičné hárky s podpismi občanov. 

Posledná veta predmetného podania znie: „Pôvodná petícia zo dňa 08.12.2017 obsahovala 5 

podpisových hárkov a svojím podpisom ju podporilo 109 občanov“. 

Podľa názvu predmetného podania a uvedenej vety možno usudzovať, že predmetné podanie 

smeruje k pôvodnému podaniu zo dňa 08.12.2017 (príloha č. 2), ktoré bolo riešené Vašim odborom 

pod č. k.: 11249-2/2017/P-6/OPSOP zo dňa  05.01.2018.  

Avšak posúdením predmetného podania bolo zistené, že toto obsahuje celkovo 4 nové 

požiadavky oproti pôvodnému podaniu zo dňa 08.12.2017, s ktorými neboli občania podporujúci 

pôvodné podanie zo dňa 08.12.2017 oboznámení, čo nie je v súlade s ustanovením § 4a ods. 5 

zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom 

práve“). V súvislosti s týmto podotýkame, že v poradí druhá požiadavka predmetného podania bola 

vybavená v pôvodnom konaní dňa 15.01.2018.  

Podľa obsahu predmetného podania bolo ďalej zistené, že toto bolo určené pre celkovo 8 

samostatných subjektov, u ktorých sa občania domáhajú prijatia jednotlivých opatrení, pričom ani 

jedno z nich sa priamo nedotýka činnosti Okresného úradu Považská Bystrica.  

 

Vzhľadom na túto skutočnosť Vás v zmysle ustanovenia § 5a zákona o petičnom práve 

žiadame o rozhodnutie sporu o príslušnosť na vybavenie petície a určenie orgánu verejnej moci, 

ktorý má predmetné podanie vybaviť. 

 

 

S pozdravom 

  
 

 Ing. Andrej Torda 

Prílohy: v texte            prednosta       
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