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Váš list / Zo dňa        Naša značka            Vybavuje / Kontakt             Michalovce 
    54467/2022  Ing. Kohútová  20.4.2022 

 
Vec: Petícia za rekonštrukciu komunikácie na Ulici tehliarskej (hlavne v časti križovatky  
        Tehliarska ulica a Klobučnícka ulica) - odpoveď 
Mestský úrad, útvar hlavnej kontrolórky obdržal dňa 23.3.2022 Petíciu za rekonštrukciu 
komunikácie na Ulici tehliarskej (hlavne v časti križovatky Tehliarska ulica a Klobučnícka 
ulica) v Michalovciach evidovanú pod číslom 54467/2022. 

Petičný výbor a podpísaní občania požadujete v petite nasledovné: 
„My dole podpísaní občania SR a mesta Michalovce trvale bytom Tehliarska ulica, týmto 
žiadame  MsZ, aby v súlade s Programom rozvoja mesta na roky 2019-2022 zahrnuli 
Tehliarsku ulicu do realizačného plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov 
a parkovacích plôch.“ 

ÚHK v zmysle § 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 
požiadal odbor výstavby, ŽP a MR v Michalovciach o stanovisko k podanej petícii, aby zistil 
skutočný stav veci. 
Odbor výstavby, ŽP a MR vo svojom stanovisku uviedol nasledovné: 
Dňa 28.2.2022 bol na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Michalovciach prerokovaný 
materiál „Realizačný plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2022 
a jeho financovanie“, ku ktorému bolo prijaté Uznesenie MsZ č.269 zo dňa 28.2.2022, ktorým  
Mestské  zastupiteľstvo v Michalovciach v bode 1/ schválilo „Realizačný plán rekonštrukcie 
miestnych komunikácií , chodníkov a parkovacích plôch na rok 2022.“ Zároveň v tomto 
uznesení je uvedené, že o prípadných zmenách v navrhovanom zozname komunikácií, 
chodníkov a parkovacích plôch je oprávnená rozhodovať Mestská rada. 
Vzhľadom na vyššie uvedené Mestská rada v Michalovciach na svojom rokovaní dňa 
11.4.2022 uznesením MsR č.16 zo dňa 11.4.2022 na základe predloženej petície prijala 
rozhodnutie o navrhovanej zmene v zozname komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch  
Realizačného plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií , chodníkov a parkovacích plôch na 
rok 2022 a to tak, že ponecháva Zoznam navrhovaných komunikácií, ktorý je súčasťou 
Realizačného plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií , chodníkov a parkovacích plôch na 
rok 2022 a odporúča : 
-zaradiť rekonštrukciu Ulice tehliarskej do zoznamu investičných priorít na najbližšie obdobie  
Zodpovedná:  Ing. Anna Mrázová, ved. odb.  výstavby, ŽP a MR, Termín : apríl 2022 

-v súlade s prijatým rozhodnutím Mestskej rady v Michalovciach informovať zástupcov 
petičného výboru v predmetnej veci. 
 
Týmto považujeme Vašu petíciu za vybavenú.  
                                                                                                       Ing. Iveta Palečková 
                                                                                                        hlavná kontrolórka 
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