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              Veľká Lomnica, 19.03.2018 

 
V Ý P I S 

 
uznesenia z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkej Lomnici, zo dňa 14. marca 2018 
**************************************************************** 
číslo uznesenia     text 

285/2018 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici 
 
A. konštatuje, že 
a) Dňa 17.08.2017 bola na podateľňu Obecného úradu Veľká Lomnica doručená Petícia, 

prostredníctvom ktorej sa podpísané osoby dožadujú, aby Skalnatý potok bol riadne vymeraný 

– zakreslený geometrickým plánom a zapísaný v katastri Obce Veľká Lomnica reálne – podľa 

skutočnosti ako tečie cez územie obce. Potok je vyregulovaný a jeho reálne vyznačenie 

v katastrálnej mape žiadajú od mosta na Skalnatej ulici smerom dole až k rieke Poprad 
a smerom hore od mosta minimálne 1 km, aby nedochádzalo k svojvoľnej úprave jestvujúceho 

koryta potoka. Zároveň žiadajú o spevnenie mosta, ktorý je dlhodobo podmývaný vodou a je tu 
veľké nebezpečenstvo ohrozenia, zaevidovaný pod č.j. 1739/2017, adresovaná: Obecné 

zastupiteľstvo, OcÚ Veľká Lomnica, Tatranská 175/23. 
 
b)  Po preštudovaní podkladov petície bolo zistené: 
Predložené listiny označené ako Petícia neobsahujú niektoré základné náležitosti požadované 

zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Z formálneho hľadiska vytýkame predloženej 

petícii:  

-  nesúlad s § 4 ods. 2 druhá veta uvedeného zákona, v zmysle ktorého musí fyzická osoba   
   uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a k týmto údajom  
   pripojí svoj podpis. Osoby Ľubomír Michna, Mária Gnidová, Chlepko Bernard, Chlepko   
   Ondrej a Chlepková Erika boli na podpisovom hárku podpísané opakovane. Pri niektorých  
   osobách nie je uvedené meno a niektoré mená a priezviská sú nečítaleľné. 

      -  nesúlad s § 4 ods. ... prvá veta uvedeného zákona ....... Text petície zmätočne označuje      
         podpísané osoby ako občanov obce Veľká Lomnica, pričom niektoré z osôb  
         podpísaných pod petíciou nie sú občanmi našej obce a nemajú na jej území  trvalý  
         pobyt; 
 
c) Aj napriek uvedeným formálnym nedostatkom bola predložená petícia posúdená 

z obsahového hľadiska s nasledovným výsledkom v jej jednotlivých častiach, nakoľko sa 

podpísané osoby domáhajú viacerých vecí spoločenského záujmu. 

d)  Obec Veľká Lomnica ešte pred predložením petície vykonala kroky potrebné k zameraniu 
uvedeného toku. Starosta obce Mgr. Peter Duda informoval o tejto situácií napredchádzajúcich 

zasadnutiach obecného zastupiteľstva a príslušných komisií. 



e) Výhradné vlastnícke právo štátu a jeho úpravu je možné nájsť v ustanovení článku 4 ods. 1 

Ústavy SR „Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky 
sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Slovenská republika chráni a zveľaďuje toto bohatstvo, 

šetrne a efektívne využíva nerastné bohatstvo a prírodné dedičstvo v prospech svojich občanov 

a nasledujúcich generácií.“ 
 

 Správu vodných tokov vykonávajú: 
 a) správca vodohospodársky významných vodných tokov, ktorým je štátna odborná  

    organizácia ministerstva, 
b) správcovia drobných vodných tokov, ktorými sú správca vodohospodársky  
    významných vodných tokov a štátne organizácie, ktorým bola prevedená správa   
    podľa § 51 ods. 1. 

B. berie na vedomie  
Vystúpenie zástupcu a členov petičného výboru, ktorých účasť na prerokovaní petície je  
v súlade s § 5d zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve   
C. rozhodlo 
Petícií za zameranie Skalnatého potoka v k.ú. Veľká Lomnica nevyhovieť, nakoľko Obec 
Veľká Lomnica, ako orgán samosprávy nemôže bez právneho dôvodu a opory v zákone 

zasahovať do výhradného vlastníctva štátu, nesmie ani autoritatívne obmedzovať ich  

jednotlivé vlastnícke oprávnenia.  
      
Termín: ihneď        Zodpovedný/í: poslanci OZ 
 
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 285: z prítomných 10 poslancov 
-   za uznesenie hlasovalo: 7  poslancov:  PaedDr. Marcel Karkoška, Mgr. Eva Komarová,  
    Ing. Darina Korfantová, Milan Polhoš, Stanislav Polhoš, Ing. Jozef Kušnierik,  Igor Polhoš  
-    proti: 2 poslanci: Ing. Mária Bačíková, Ernest  Polhoš 
- zdržali sa hlasovania: 1 poslanec: Ing. Štefan Dupľák 
- nehlasovali: 0 poslancov   
- neprítomný: 1 poslanec: Viktor Polhoš 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť výpisu: Mgr. Peter Duda, starosta obce v.r. 
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