Mesto Michalovce
Cestný správny orgán
č. V-38705/2016-Be

Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
V Michalovciach dňa 17.1.2017

Vec: Rozhodnutie o proteste prokurátora proti opatreniu obce
Mesto Michalovce, ako cestný správny orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“),
a ako orgán verejnej správy príslušný podľa § 24 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o prokuratúre") vydáva podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vo
veci protestu Krajského prokurátora č. Kd 193/16/8800-10 zo dňa 14.11.2016 toto
rozhodnutie:
podľa § 24 ods. 5 zákona o prokuratúre Mesto Michalovce
vyhovuje
protestu prokurátora č. Kd 193/16/8800-10 zo dňa 14.11.2016 a napadnuté opatrenie – Určenie
trvalého dopravného značenia vydaného pod číslom V-38705/2016-Be zo dňa 10.03.2016 vo veci
určenia dopravného značenia na miestnej komunikácií - Ul. Pekárenská a účelovej komunikácií - Ul.
Továrenská
zrušuje.
Odôvodnenie
Krajský prokurátor v proteste prokurátora podľa § 23 a § 24 zákona o prokuratúre podal pod
č. KD 193/16/8800-10 dňa 14.11.2016 protest proti opatreniu obce, ktorým je Určenie trvalého
dopravného značenia vydané pod číslom V-38705/2016-Be zo dňa 10.03.2016, ktorým bolo určené
trvalé dopravné značenie na miestnej komunikácií Ul. Pekárenská a účelovej komunikácií Ul.
Továrenská v meste Michalovce.
Mesto Určilo osadenie trvalého dopravného značenia správcovi miestnych komunikácií a to
Technickým a záhradníckym službám mesta Michalovce.
Protest prokurátora bol na tunajšiu obec doručený dňa 21.11.2016.
Prokurátor v proteste uviedol, že:
Dňa 13. 09. 2016 bol tunajšej prokuratúre doručený opakovaný podnet spoločnosti DOBREX,
s. r. o., Michalovce, obsahujúci žiadosť o preskúmanie zákonnosti opatrenia Mesta Michalovce,
odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja sp. zn. V-38705/2016-Be zo dňa 10. 03.
2016, ktorým bolo určené trvalé dopravné značenie na mieste ul. Továrenská - Pekárenská. Z
uvedeného dôvodu bol preskúmaný na vec sa vzťahujúci spisový materiál, pričom bolo zistené, že
dňa 10. 03. 2016 Mesto Michalovce, odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja pod
sp. zn. V-38705/2016-Be vydal predmetné opatrenie. Z jeho obsahu bolo zistené, že dôvodom jeho
vydania mali byť podnety občanov žiadajúcich o takéto určenie trvalého dopravného značenia. Dňa
10. 03. 2016 sa za účasti zástupcov Okresného riaditeľstva PZ, Okresného dopravného inšpektorátu
Michalovce a Mesta Michalovce malo uskutočniť pracovné stretnutie na prerokovanie zmeny
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trvalého dopravného značenia. V spise sa nachádza o tejto skutočnosti zápisnica, z ktorej obsahu však
nevyplýva súhlasné stanovisko zástupcov Okresného riaditeľstva PZ, Okresného dopravného
inšpektorátu Michalovce.
Podľa § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len "cestný
zákon"), cestný správny orgán a obec môžu určovať používanie dopravných značiek, dopravných
zariadení a povoľovať vyhradené parkoviská podľa odseku 2, odseku 4 písm. d) a odseku 5 písm. f) len
so súhlasom dopravného inšpektorátu.
Podľa § 3 ods. 2 cestného zákona prvá s druhá veta, miestnu štátnu správu vo veciach
miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej
správy. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravných
značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská.
Je potrebné uviesť, že aj keď § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. cestného zákona neuvádza
bližšie formu tohto súhlasu, musí byť z podkladov, ktoré správny orgán k veci zabezpečí, tento súhlas
jasný a zrejmý. V danom prípade z obsahu zápisnice, kde sa mala zmena tohto značenia
prerokovávať, tento súhlas v žiadnom prípade nevyplýva. Nesporná je skutočnosť, že sa ho
zástupcovia Okresného riaditeľstva PZ, Okresného dopravného inšpektorátu Michalovce len
zúčastnili. To, aké stanovisko k tomu zaujali, však zrejmé nie je. Poukazujem na skutočnosť, že
zápisnica je nejasná, nie sú z nej zrejmé prednesy strán a dôvody, ktoré sú podkladom navrhovanej
zmeny.
Skutočnosť, že predmetná problematika ide mimo rámca správneho konania podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní, ako aj absencia bližšej právnej úpravy, však nezbavuje Mesto
Michalovce povinnosti, spoľahlivo zistiť skutkový stav potrebný na rozhodnutie, zvlášť keď týmto
opatrením sa zasahuje do práv, právom chránených záujmov alebo povinností fyzických a
právnických osôb. Preskúmaním tohto opatrenia to však nemožno konštatovať.
Mesto listom vyhotoveným pod č. V-38705/2016-Be zo dňa 9.12.2016 v zmysle § 24 ods. 4
zákona o prokuratúre zaslala protest účastníkom konania s výzvou, aby sa k obsahu protestu vyjadrili
do 7 dní od doručenia výzvy. Účastníci konania boli zároveň poučení o tom, že inak sa na ich
vyjadrenie nebude prihliadať.
Výzva bola doručená formou verejnej vyhlášky. Výzva bola vyvesená na úradnej tabuli mesta
dňa 9.12.2016 do 23.12.2016. Dátum zvesenia sa považuje za dátum doručenia. Taktiež bola
zverejnená na elektronickej informačnej tabuli Mesta Michalovce na stránke:
http://www.michalovce.sk/files/f0fc88a9ccbf57e045e682700fda0e00.pdf,
a informácia o možnosti zaslania výzvy bola zverejnená v dvojtýždenníku občanov Michalovce
„Michalovčan“ ročník XXVII. Číslo 25-26 dňa 16.12.2016 na strane č. 14.
K obsahu protestu podali v určenej lehote svoje vyjadrenia:
1. Danka Petríková, Kapušianska 486/71, prevádzka Továrenská 2, 071 01 Michalovce,
ktorá uviedla:
Ako majiteľka nehnuteľností na ul. Továrenskej v bývalom areáli MEZ som ostala v
rozpakoch po osadení dopravného značenia na ul. Sobranecká cesta, Močarianska a to na
križovatkách s ulicami Továrenská a Pekárenská. Takéto isté rozčarovanie a zároveň zmätok
pocítili aj naši obchodní partneri, keď po osadení dopravného značenia zrazu ulice, ktoré
nemali žiadne obmedzenia sa stali slepými ulicami. Taktiež musím uviesť, že hodnota
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nehnuteľností po týchto obmedzeniach na ulici Továrenská rapídne poklesla pre situáciu s
nejasnou možnosťou prístupu po komunikáciách na ul. Továrenskej a Pekárenskej.
Preto s obsahom protestu prokurátora značka Kd 193/16/8800-10 JUDr. Matúš
Hendrichovský, Košice 14.11.2016, ktorým potvrdil porušenie zákonných ustanovení a to - § 3
ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a s
protestom napadnuté rozhodnutie ako nezákonné v lehote 30 dní od doručenia protestu
zrušiť a nahradiť ho novým rozhodnutím, ktoré bude v súlade so zákonom a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi v celom rozsahu súhlasíme.
Stanovisko: Vyhovuje sa.
Zároveň Vás žiadame, aby dopravné značenie na predmetných uliciach bolo vrátené do
stavu spred 10.3.2016, ktoré bolo vyhovujúce a zodpovedajúce účelu využitia. V budúcnosti
Vás žiadame, aby pre prípady prerokovania dotknutej lokality sme boli prizývaní ako majitelia
nehnuteľností a podnikateľské subjekty, ktoré sú priamo susediace s dotknutou lokalitou.
Stanovisko: Nevyhovuje sa.
Príslušný cestný správny orgán vo veci určenia trvalého, resp. dočasného dopravného
značenia bude konať v zmysle cestného zákona.
2. Spoločnosť BSH Drives and Pumps s.r.o., Továrenská 2, 071 01 Michalovce ktorá
uviedla:
Spoločnosť BSH je proti osadeniu značiek na základe opatrenia Mesta Michalovce,
odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja vydaného pod č. V-38705/2016-Be
zo dňa 10.3.2016, ktorým bolo určené trvalé dopravné značenie na ul. Továrenskej a
Pekárenskej v katastrálnom území Michalovce. Spoločnosť BSH je protestom napadnutým
opatrením Mesta Michalovce priamo dotknutá, keďže ma sídlo na ul. Továrenskej a do sídla
spoločnosti tu každý deň dochádzajú zamestnanci a obchodní partneri BSH.
Uvedené značky sú neopodstatnené a mätúce. Tieto značky sú v rozpore so záujmami
spoločnosti BSH, jej zamestnancov a obchodných partnerov. Značky osadené na základe
vyššie uvedeného opatrenia Mesta Michalovce môžu spôsobiť dopravné kolízie na ul.
Továrenská a Pekárenská, následkom ktorých môžu vzniknúť škody na životoch, zdraví a
majetku.
Doteraz nám nie je známy žiaden relevantný dôvod na osadenie týchto dopravných
značiek a na čí podnet bolo určené toto trvalé dopravné značenie. Na osadenie týchto
značiek nebol daný súhlas Okresného riaditeľstva PZ, Okresného dopravného, inšpektorátu
Michalovce. Protestom napadnutým opatrením Mesta Michalovce bol porušený § 3 ods. 7
zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon.
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme protestom prokurátora napadnuté opatrenie
Mesta Michalovce, odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja vydané pod č..
V-38705/2016-Be zo dňa 10.3.2016, ktorým bolo určené trvalé dopravné značenie na ul.
Továrenskej a Pekárenskej, zrušiť a značky osadené na základe tohto opatrenia odstrániť.
Stanovisko: Vyhovuje sa.
3. Spoločnosť TES MI s.r.o., Továrenská 2, 07101 Michalovce, ktorá uviedla:
Na základe Vašej výzvy zverejnenej na EIT dňa 14.12.2016 ako dotknutá právnická
osoba plne súhlasíme s podaným protestom prokurátora a žiadame odstrániť dopravné
značenie osadené po 10.03.2016 a ponechanie dovtedajšieho stavu.
Ako platitelia nie malých priamych a nepriamych daní Vás zároveň žiadame, aby bola
zachovaná správa, údržba a priechodnosť týchto ulíc tak, ako to bolo v predchádzajúcich
rokoch, čím budú pre podnikateľov z tejto oblasti vytvorené rovnaké podmienky ako pre
ostatných podnikateľov v meste Michalovce a nebude v ničom obmedzená plynulosť našej
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výroby a ohrozené dodržanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Stanovisko: Vyhovuje sa.

Obec posúdila dôvody protestu a dospela k záveru, že protest prokurátora je dôvodný a je
potrebné mu vyhovieť v zmysle § 24 ods. 5 zákona o prokuratúre, pretože podľa §3 ods. 7 cestného
zákona nebol vydaný výslovný súhlas zástupcu ORPZ SR, ODI Michalovce. Správny orgán mal zato,
že účasť zástupcu na pracovnom stretnutí a odsúhlasenie dopravného značenia, ktoré má byť
umiestnené na miestnych a účelových komunikáciách je postačujúcim podkladom k vydaniu určenia
trvalého dopravného značenia.
Preto bolo rozhodnuté tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Vo veci Určenia trvalého dopravného značenia na miestnych a účelových komunikáciách
bude mesto obec ako cestný správny orgán, po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia,
pokračovať v konaní podľa ustanovení cestného zákona.
Poučenie:
Podľa § 24 ods. 11 zákona o prokuratúre proti rozhodnutiu o proteste sa môžu prokurátor a účastníci
konania odvolať. Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Mesto Michalovce, Nám.
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Viliam Zahorčák
primátor mesta

Rozhodnutie sa doručí:
1. Krajská prokuratúra Košice, Mojmírova 5, 041 62 Košice
2. Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
3. Ostatní účastníci oboznámení verejnou vyhláškou
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