
Chcem sa  veľmi pekne poďakovať aktívnym a všímavým občanom našej 

obce a v krátkosti by som rád zareagoval na podnety z aplikácie obce 

podané v časovom rozpätí od 14.01.2023  do 16.01.2023 

1. Návrh na rozšírenie verejného osvetlenia na autobusovú zastávku Brekov –Kanál 

- V uvedenom priestore nie je vybudovaný žiadny stĺp elektrického vedenia ani zavedené  

elektrické rozvody preto nebolo možné  rozšíriť verejné osvetlenie v roku 2021. V súčasnosti 

plánujeme v uvedenom priestore zabezpečiť osvetlenie za pomoci solárneho osvetlenia.  

 

2. Nezastavovanie autobusov na zastávke Brekov –Kanál 

- Podnet bol postúpený k prevereniu na  Riaditeľstvo SAD Humenné  

 

3. Pohyb veľkého bieleho psa po obci 

- Chovateľ psa bol upozornený na porušenie právnych predpisov o chove  a držbe  psov. 

Zároveň opätovne dôrazne upozorňujem  na výskyt besnoty- ochorenia prenosného 

a smrteľného aj u ľudí v okrese Humenné a s tým spojené zákonné povinnosti chovateľov – 

povinná vakcinácia vnímavých zvierat, čipovanie,  povinnosť evidencii na obci, zákaz voľného 

pohybu psov po obci. 

 

4.  Parkovanie vozidiel na ceste po obci  

- V prvom rade  je to nezodpovednosť vodičov a majiteľov vozidiel voči ostatným 

obyvateľom. Tento dlhodobý problém v našej obci budeme musieť riešiť za pomoci Policajného 

zboru Slovenskej republiky ako porušovanie zákona o cestnej  premávke. Zároveň žiadam 

vlastníkov vozidiel, aby svoje autá parkovali prednostne vo vlastných dvoroch nakoľko 

parkovanie na ceste spôsobuje problémy aj pri zimnej údržbe miestnych komunikácií. Celý 

podnet nechám preveriť komisii verejného poriadku zriadenej obcou. 

 

5.  Vianočná výzdoba mostíkov cez potok o obci  

- Bolo by vhodné tento návrh pripomenúť aspoň v mesiaci september 2023, pripojiť 

k tomu prípadný plán realizácie a možnosti (ponuky) aktívne sa zapojiť k zrealizovaniu tohto 

Vášho návrhu. Iniciatíve sa medze nekladú a budem len veľmi rád.   

  

6. Kedy bude zrealizovaná kanalizácia v obci  

- K uvedenej problematike som sa v minulosti už niekoľko krát vyjadroval, ale zopakujem 

to znova. Ako ste si určite všimli v októbri 2022 bola zahájená výstavba ČOV Brekov čo je alfou 

a omegou sprevádzkovania celej kanalizácie v našej obci. ČOV Brekov by podľa platnej zmluvy 

o dielo mala byť dokončená k 30.06.2023. Bude nasledovať kolaudácia, skúšobná prevádzka, 

preskúšanie už vystavanej časti  kanalizácie. Po týchto krokoch bude možné začať budovať 

prípojky k domácnostiam. Verím, že to bude realizovateľné koncom roku 2023 až začiatku roka 

2024. Ďalšia časť kanalizácie ( Stokový systém západ ) by mala byť zrealizovaná v roku 2023 

avšak všetko záleží od  výšky  získaných finančných prostriedkov. 

 

7. Železničná zastávka  

-    Železničná zastávka je vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky, preto celú 

rekonštrukciu, údržbu  a prípadné opravy musíme konzultovať s vlastníkom stavby. 

Umiestnenie kamerového systému či lavičiek musíme taktiež prekonzultovať s vlastníkom 

a správcom uvedených priestorov. K tomu sme zahájili prvé kroky a pripravujeme list na 

spoluprácu so Správou železníc SR.  Čo sa týka neporiadku, obec sa snaží vyčleniť čo 

najčastejšie prostriedky na údržbu verejných priestorov,  ale personálne nestačíme pokryť 

upratovanie všetkých časti v našej obci v takých intervaloch, aby to bolo potrebné. Chcem ale 

podotknúť, že uvedený neporiadok vzniká hlavne našou nevšímavosťou voči okoliu.  



-Už niekoľkokrát som žiadal našich občanov, že pokiaľ  sú svedkom porušovania verejného 

poriadku alebo iného porušovania právnych predpisov majú o tom okamžite upovedomiť políciu 

na  telefónnom čísle 158, aby mohli ihneď zasiahnuť a prípadného vinníka potrestať.   

 

8. Hrajúce sa deti na miestnych komunikáciách 

- V posledných rokoch pozorujeme zvýšenie premávky motorových vozidiel nielen 

v mestách, ale aj na dedinách. Ani naša obec nie je výnimkou a za posledné roky sa v obci 

zvýšila premávka niekoľko násobne a to nielen na ceste I. triedy,  ale aj v zastavaných častiach 

obce.  Na uvedený problém sa môže pozrieť zo strany rodičov a hrajúcich sa detí a zo strany 

vodičov motorových vozidiel. Celý tento problém je hlavne o tolerancii a zodpovednosti.                

Už dávno nie sme v obci, kde prejde jedno auto za hodinu a deti sa mohli na ulici hrať bez 

dozoru svojich rodičov. Hlavne malé deti nevedia ešte vyhodnotiť dôsledky svojho správania 

preto by sa na miestnych komunikáciách nemali zdržiavať samé, bez dohľadu dospelej osoby. 

Z druhej strany,  si aj vodiči motorových vozidiel musia uvedomiť, že sa pohybujú v zastavanej 

oblasti, kde platia určité pravidlá cestnej premávky a mali by predvídať, že sa tam môžu 

pohybovať aj malé deti, či už peši alebo na dopravnom prostriedku (bicykel, kolobežka atď...).   

Miestne komunikácie nie sú žiadna pretekárska dráha a preto ako sa hovorí: „ Radšej hamovať 

ako banovať“.   

- Obec aktívne spolupracuje s Policajným zborom SR na zvýšení počtu kontrol 

vykonaných policajnými  hliadkami.  

   

9. Bezpečnosť a plynulosť premávky na ceste I. triedy 1/74 ( Hlavná cesta )  

- Už od roku 2019 sa snažím v spolupráci s Okresným úradom- odbor dopravy 

a pozemných komunikácií Prešov, Okresným dopravným inšpektorátom Humenné                           

a  Slovenskou správou ciest o zvýšenie bezpečnosti v premávke na uvedenom úseku cesty. 

Počas tohto obdobia sa nám podarilo postupne dosiahnuť úplné zrušenie  70-ky na výjazde 

z obce smerom na Strážske a tiež aj na vjazde z tohto smeru. Podarilo sa nám zabezpečiť nové 

reflexné označenie priechodov pre chodcov. Rozšírením verejného osvetlenia pozdĺž celého 

úseku cesty sa nám podarilo zviditeľniť pohyb chodcov. V pláne a v žiadosti zaslanej na 

Okresný úrad-odbor dopravy a pozemných komunikácií Prešov bolo aj vybudovanie svetelného 

signalizačného zariadenia (semaforu) na prechodoch pre chodcov. V tomto bola žiadosť obce 

vyhodnotená ako opodstatnená, ale s poukazom na skutočnosť, že finančné prostriedky si musí 

obec zabezpečiť z vlastných, resp. iných zdrojov. Cena jedného semaforu sa pohybuje v sume 

cca 30.000 eur. Pracujeme aj na ďalších možnostiach na zvýšenie bezpečnosti  na uvedenom 

úseku cesty, ale o tomto Vás budem informovať vtedy,  keď to bude aktuálne.   

 

   Na záver by som chcel poprosiť prispievateľov do rubriky podnety od obyvateľov, ak môžu, 

aby sa predstavili a nevystupovali anonymne alebo pod prezývkami, určite by to zlepšilo 

komunikáciu a možno osobne pri rozhovore by sme vedeli Vaše podnety a návrhy rozobrať 

podrobnejšie. 

 

                        Ďakujem  

 

                                                                                                      Ing. Radoslav Nemec 

                                                                                                               starosta obce 

 


