
 
Dňa 16. 11. 2021 bola mestu Handlová doručená Vaša petícia „Za komplexnú rekonštrukciu 

Jánošíkovej ulice v Handlovej“, predmetom ktorej je žiadosť o komplexnú rekonštrukciu Jánošíkovej ulice 
v Handlovej s poukázaním na nevyhnutnú potrebu jej opravy. 

 
Ako dôvod Vašej žiadosti uvádzate nasledujúce:  
 
„V spodnej časti je problém s tým, že v tých najstrmších úsekoch sú betónové panely tak vyšúchané, 

že ak v tomto úseku zastane aj v suchom počasí, tak je problém aby ste sa pohli s autom resp. auto sa 
dostáva do šmyku. V zimnom období je vysoké riziko šmyku, či už keď idete v smere dolu alebo hore po 
komunikácii. Vrchná časť cesty je v havarijnom stave a v tejto časti je komunikácia poškodená výmoľmi 
z dažďovej vody a je veľa úsekov, kde je problém prejsť s osobným autom tak, aby ste si ho nepoškodili. 
Počas dažďových zrážok a počas topenia snehu sa stáva z celej komunikácie potok, ktorý odnáša časti 
materiálu z cesty.“. 
 

Vybavenie petície – „Za komplexnú rekonštrukciu Jánošíkovej ulice v Handlovej“:  
 
Podstata petície: Žiadosť o komplexnú rekonštrukciu Jánošíkovej ulice v Handlovej.  
Vybavenie petície: Petícii nevyhovujeme . 

 
 Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému petičné právo, teda právo obracať sa vo veciach 
verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy. 
 
 K vybaveniu Vašej žiadosti Vám dávame na vedomie nasledovné: 
  
 Petíciu prešetrili Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy pri 
Mestskom zastupiteľstve Mesta Handlová na svojom zasadnutí dňa 25. 11. 2021 a Komisia ekonomická, 
správy majetku mesta a mestských projektov pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Handlová na svojom 
zasadnutí dňa 26. 11. 2021, príslušné podľa predmetu petície.  
 
 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy zobrala na vedomie petíciu 
„Za komplexnú rekonštrukciu Jánošíkovej ulice v Handlovej“, doručenú mestu Handlová dňa 16. 11. 2021 
Mgr. Branislavom Kanianskym, zastupujúcim petíciu v styku s orgánom verejnej moci, predloženú Arpádom 
Kosztom, predsedom komisie, bez výhrad a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Handlovej vyhovieť 
obsahu petície „Za komplexnú rekonštrukciu Jánošíkovej ulice v Handlovej“ v plnom rozsahu. 
 
 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov zobrala na vedomie petíciu „Za 
komplexnú rekonštrukciu Jánošíkovej ulice v Handlovej“, doručenú mestu Handlová dňa 16. 11. 2021 Mgr. 
Branislavom Kanianskym, zastupujúcim petíciu v styku s orgánom verejnej moci, predloženú Jánom 
Spevárom, M.A., predsedom komisie, bez výhrad.  Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských 
projektov ďalej hlasovala o uznesení odporučiť vzhľadom na krátkosť času a neúplnosť informácií, hlavne 
členov komisie (neposlancov) k predmetnej petícií na základe odporúčacieho stanoviska komisie výstavby zo 
dňa 25. novembra 2021, pripraviť návrh na zapracovanie objemu finančných prostriedkov na rekonštrukciu 
Jánošíkovej ulice do rozpočtu na roky 2022-2024 a zároveň o odporučení vypracovať komplexnú analýzu 
stavu ciest a chodníkov v Handlovej s tým, že je maximálne dôležité určiť kritéria, na základe ktorých sa bude 
prehodnocovať poradie na zaradenie výdavkov jednotlivých rekonštrukcií ciest a chodníkov do rozpočtu 
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mesta s výsledkom hlasovania jedenástich (11) prítomných členov komisie,  za päť (5) členov, proti päť (5) 
členov, zdržal sa jeden (1) člen . 
  
 Predsedovia príslušných komisií po prešetrení petície predložil Mestskému zastupiteľstvu v Handlovej 
podklady na prerokovanie petície.  
 
 Dňa 9. 12. 2021 na svojom 28. zasadnutí Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová zobralo na vedomie 
petíciu „Za komplexnú rekonštrukciu Jánošíkovej ulice v Handlovej“, doručenú mestu Handlová dňa 16. 11. 
2021 Mgr. Branislavom Kanianskym, zastupujúcim petíciu v styku s orgánom verejnej moci, predloženú 
Arpádom Kosztom, predsedom komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy a 
Jánom Spevárom, M.A., predsedom komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov, bez 
výhrad.  
 
 Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa 9. 12. 2021 na svojom 28. zasadnutí nevyhovelo obsahu 
petície „Za komplexnú rekonštrukciu Jánošíkovej  ulice v Handlovej“ v plnom rozsahu. 
 
 Náklad na komplexnú rekonštrukciu Jánošíkovej ulice v Handlovej nie je zahrnutý v schválenom 
rozpočte mesta Handlová na roky 2022 až 2024. 
 
 Petícia bola prešetrená a vybavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov v spojení so smernicou č. 2/2015 o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach 
samosprávy mesta Handlová.   
 
 Na záver uvádzame, že mesto Handlová i napriek prijatému uzneseniu Mestského zastupiteľstva 
mesta Handlová o nevyhovení petícii „Za komplexnú rekonštrukciu Jánošíkovej ulice v Handlovej“ považuje 
za nevyhnutné zaoberať sa danou vecou,  a to konkrétne  čiastočnou opravou miestnej komunikácie, t.j. 
opravou úsekov v havarijnom stave.  
     
 
 S pozdravom  
 
 
 
 
 
 

Mgr. Silvia Grúberová 
         primátorka mesta Handlová 


