
Mestský úrad 
Šafárikova 29  
048 01 Rožňava 

 

P E T Í C I A 
za vybudovanie prístupovej cesty s asfaltovým kobercom a kanalizáciou pri garážach  

na Komenského ulici v Rožňave v celej dĺžke radovej zástavby. 

 My, podpísaní obyvatelia Mesta Rožňava, na základe petičného práva zaručeného čl. 
27 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame Mestský úrad v 
Rožňave, aby v zákonnej lehote kladne rozhodol o vybudovaní prístupovej cesty 
s asfaltovým kobercom a kanalizáciou na Komenského ulici v celej dĺžke radovej 
zástavby garáží. Zároveň odmietame akékoľvek provizórne riešenia, ktoré už v minulosti 
aplikovalo mesto na danej komunikácii. 

Svoju žiadosť odôvodňujeme nasledovne : 

- Prístupová cesta je v katastrofálnom stave  
- Neexistujúca kanalizácia a odvod vody  
- Časté vytápanie garáží dažďovou vodou 
- Komunikácia je celý rok bez údržby, v zimnom období neposypaná 
- Vlastníci garáží, ale aj ostatní užívatelia danej cestnej komunikácie, týmto prejazdom 

neúmerne zaťažujú svoje motorové vozidlá 
- Chodci majú problém využívať danú komunikáciu 
- Provizórne riešenia boli vždy len dočasné a komunikácia sa postupom času vrátila do 

pôvodného stavu. 
 
V Rožňave dňa .......................... 

Petičný výbor:  

predseda výboru : Slovák Milan, J. A. Komenského 18, 048 01  Rožňava    .............................. 
(Poverený na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy)   podpis 

člen výboru : Mgr. Galajda Peter, Záhradnícka č. 4, 048 01 Rožňava           ..............................
           podpis 

Prílohy :  

Podpisové hárky k petícii v počte : ..............            

Počet  podpísaných osôb : ................ 

 



PODPISOVÝ HÁROK K PETÍCII 
 

za vybudovanie prístupovej cesty s asfaltovým kobercom a kanalizáciou pri garážach na 
Komenského ulici v Rožňave v celej dĺžke radovej zástavby 

Oboznámil som sa s textom petície za účelom vybudovania prístupovej cesty s asfaltovým 
kobercom a kanalizáciou pri garážach na Komenského ulici v Rožňave v celej dĺžke radovej 
zástavby a svojím podpisom sa pripájam k žiadosti. 

Vyplňte prosím čitateľne svoje celé meno a úplnú adresu (vrátane obce, mesta) a nepoužívajte skratky 
názvov miest a obcí. 

P.č. Meno a priezvisko Adresa trvalého bydliska Podpis 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Poverený na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy :  
Slovák Milan, J. A. Komenského 18, 048 01  Rožňava 

         Číslo podpisového hárku : …….. / …….. 


