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Vec 

Petícia proti plánovanej výstavbe cyklotrasy na venčovisku L.v. Beethovena 
 

Dňa 22. 09. 2021 bola doručená na Mesto Trnava petícia „Petícia proti plánovanej 
výstavbe cyklotrasy na venčovisku L.v. Beethovena“. 
 Predmetná petícia je považovaná za bežnú petíciu, pri ktorej počet podpisov nemá právne 
účinky.  
 

V zmysle § 3 ods. 3 a § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa v petícii určí osoba na zastupovanie v styku                
s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len „zástupca“). Ak je vytvorený 
petičný výbor, určujú zástupcu členovia petičného výboru. Každý člen petičného výboru uvedie 
v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu. Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku 
a adrese pobytu aj podpis. V samotnom texte petície je síce označený zástupca petičného 
výboru aj so všetkými vyžadovanými údajmi, no u uvedených údajov chýba podpis zástupcu, 
ktorý je však uvedený na prvej strane petície, ktorá tvorí sprievodný list k petícii a zároveň je 
zástupca podpísaný aj na petičnom hárku č. 8 petície, na základe čoho možno túto formálna 
náležitosť považovať za splnenú. Všetky vyššie uvedené požadované formálne náležitosti 
boli v predloženej petícii dodržané. 

 
V zmysle § 5d ods. 3 zákona je obecné zastupiteľstvo povinné prerokovať petíciu na 

svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas jej prerokovania zástupcovi a členom petičného 
výboru, ak petíciu určenú obecnému zastupiteľstvu podporilo najmenej 1000 osôb alebo aspoň 
8% osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce. Petícia nespĺňa túto podmienku, 
preto nemusí byť prerokovaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.  

 
 

 Mesto Trnava spracovalo zadanie na obstaranie projektanta, ktoré obsahovalo 
trasovanie spomínanej cyklotrasy podľa platného územného plánu. Cyklotrasa je uvedená 
v zmene ÚPN 01/2018 Lokalita F_Cyklotrasy 

 (https://www.trnava.sk/sk/clanok/zmeny-uzemneho-planu-2018#UPN-
Z_01/2018) 

 
   

  Mesto Trnava všetky svoje investičné akcie rieši z ohľadom na bezpečnosť všetkých 
občanov. Máme za to že výhľad na rekreačnú oblasť Kamenný mlyn a Karpaty nebude 
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znehodnotený. Prípadné výruby stromov sú povolené výhradne len na základe dendrologického 
posudku a povolenia na výrub. Všetky stromy, ktoré sú vyrúbané musia byť nahradené 
v spoločenskej hodnote daného stromu. 
 V súčasnej dobe v súvislosti so zmenou zdania sa ukončila spolupráca s projektantom 
spomínanej cyklotrasy a bude vypísané nové verejné obstaranie na projektanta cyklotrasy. 
 
  Prípade, že Mesto Trnava po realizácií predmetnej akcie zaznamená v lokalite konfliktné 
situácie, budú na mieste realizovanie adekvátnych opatrení. V tomto momente, však 
konštatujeme, že projekt bude spĺňať všetky zákonné požiadavky na bezpečnosť a bude musieť 
prejsť riadnym schvaľovacím procesom 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
S pozdravom 

 
 
 
 
 
 
 

 JUDr. Peter Bročka LL.M 
 primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zodpovedný: Ing. arch. Ondrej Horváth, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií, 

Trhová 3, 917 71 Trnava 

 
 

Na vedomie: 

- JUDr. Igor Kršiak – prednosta úradu, vedúci Odboru právneho 
- Ing. Dušan Béreš – vedúci Odboru investičnej výstavby 


