MESTO SVIT

TLAČIVO NA INTERPELÁCIU
Meno a priezvisko poslanca:

EDUARD C E T L

Adresa:

Ul. Kukučínova 258/10, 059 21 Svit

Interpelácia zo dňa

25. 03. 2021

Stručný a konkrétny text interpelácie:
Občania mesta Svit z časti Podskalka sa pýtajú, ako sa pokročilo s požiadavkou, ktorá bola
vznesená na verejnom stretnutí zástupcov samosprávy mesta s občanmi mesta Svit v Dome kultúry
dňa 27. 03. 2019, ohľadom zabezpečenia - vybudovania protihlukovej steny v časti Pod Skalkou.
Jedná sa o diaľničný úsek „D1 - Mengusovce – Jánovce“, kde sa nadmerný hluk vozidiel šíri
prevádzkou diaľnice pri výjazde z tunela „Bôrik“ smerom na Poprad a výrazne nákladnej dopravy.
Tento hluk znepríjemňuje život občanom hlavne v podvečerných a nočných hodinách, čím sa znížil
komfort bývania hlavne na ul. Okružnej a aj okolitých uliciach v starej časti Podskalkou.
Ohľadom danej problematiky sme na 15. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta
Svit zo dňa 28. mája 2020 sme prijali „Uznesenie č. 51/2020“, kde sme v bode C: odporučili
- primátorke mesta Svit vstúpiť do rokovania s Ministerstvom dopravy a výstavby SR ohľadom
vybudovania stien na ochranu pred hlukom z diaľnice D1 a zo železnice v meste Svit.

Otázka:
a) Mesto oslovilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v rámci problematiky protihlukovej steny
v lokalite Podskalka resp. mesta Svit?
b) Aké ďalšie kroky boli resp. budú vykonané ohľadom protihlukovej steny v lokalite Podskalka
resp. mesta Svit?

Odpoveď na interpeláciu žiadam doručiť

písomne / elektronicky*

cetl.eduard@gmail.com

Odpoveď:
Mesto Svit je momentálne v procese riešenia podnetu s NDS na základe petície občanov za
vybudovanie stien na ochranu pred hlukom z diaľnice D1 pre záhradkársku osadu Breziny. V januári
2021 sme NDS oslovili telefonicky a neskôr v marci 2021 podali oficiálnu žiadosť k riešeniu situácie.
Na základe právnych výhod ktorými NDS disponuje je komunikácia pomerne náročná avšak je
v záujme mesta vzniknutú situáciu riešiť, preto má mesto záujem sa zapojiť do Výziev Ministerstiev,
ktoré podporujú vybudovanie protihlukových stien avšak aj k tomu potrebujeme spoluprácu práve
s NDS, preto momentálne čakáme na ich spätnú väzbu. Momentálne čakáme na ich spätnú väzbu
a v prípade k pristúpeniu k určitej dohode, bude možné doplniť k našej požiadavke o vybudovanie
protihlukovej steny pre záhradkársku osadu aj časť Podskalky. Veríme, že spoločnými silami sa nám
problém podarí vyriešiť.

Vo Svite 06.04.2021
Spracoval: Ing. Martina Rysulová, PhD., referát výstavby a ŽP, MsÚ Svit
Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
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