
OBČIANSKY PODNET Č. 1 (ulica Fraňa Kráľa)  
Nepovolený záber verejného priestranstva – navezená kamenná drť za účelom nepovoleného 

parkovania na tomto verejnom pozemku  

 

23.7.2019 bol do aplikácie Odkaz pre starostu doručený občiansky podnet (následne nahlásený ďalšími 

užívateľmi aplikácie) spolu s fotodokumentáciou na nepovolený záber verejného priestranstva – zničenú 

zeleň a nepovolené parkovanie na tomto verejnom priestranstve. Interným šetrením bolo zistené, že občan 

vopred písomne neoznámil zámer užívať verejné priestranstvo vedľa svojho rodinného domu na účely 

parkovania, ani nežiadal mesto o súhlas. 

18.9.2019 zrealizovali pracovníci príslušného oddelenia Mestského úradu obhliadku na mieste. Na základe 

obhliadky poslal Mestský úrad 19.9.2019 výzvu na odstránenie drveného kameniva, ktorým občan vysypal 

priestor na parkovanie pri svojom rodinnom dome. Zároveň v tejto výzve stanovil lehotu na odstránenie 

nepovoleného záberu do 5.10.2019 s tým, že ak k odstráneniu kameniva z verejného priestranstva do tohto 

termínu nedôjde, vyrubí občanovi daň za nepovolený záber verejného priestranstva spätne od 1.9.2019. 

Výzva bola prevzatá 26.9.2019. 

Občan mestu 3.10.2019 preukázal, že kamenivo odstránil a priestor zaviezol zeminou. Zároveň sa zaviazal 

na jar 2020 plochu zatrávniť. Mestský úrad 8.11.2019 skontroloval ohliadkou na mieste odstránenie 

predmetného nepovoleného záberu verejného priestranstva. Zároveň na jar 2020 zrealizuje kontrolu 

zatrávnenia predmetného verejného pozemku. 

 

Záver:  

Občan odstránil nepovolený záber verejného priestranstva v lehote stanovenej mestom. 

Daň za nepovolený záber verejného priestranstva nebola mestom vyrubená. 
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Občiansky podnet z 23.7.2019 na nepovolený záber verejného priestranstva 
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Obhliadka Mestského úradu na mieste z 18.9.2019 – dokumentácia PRED odstránením nepovoleného 

záberu verejného priestranstva 
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Obhliadka Mestského úradu na mieste z 8.11.2019 – dokumentácia PO odstránení nepovoleného záberu 

verejného priestranstva 

 


