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        Vážený pán  
        Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. 
        generálny prokurátor SR 
        Generálna prokuratúra  
        Slovenskej republiky 
        Štúrova 2 
        812 85 Bratislava 1 
 
 
        V Prievidzi 21.07.2021 
        Evidenčné číslo: KC-02072021 
 
Vec: 
Dopravné značenie na ceste I/9 pri obci Nitrica do doby výstavby odbočovacích pruhov 
a aj v neskoršom období 
- trestné oznámenie  
 
 
 V nadväznosti na postup orgánov verejnej správy vo veci napojenia cesty I/9 pri obci 
Nitrica a verejnej účelovej komunikácie ku kameňolomu v prevádzke spoločnosťou VESTKAM, 
s.r.o., Kolibe Solec, rodinnému domu, v nadväznosti na náš podnet na Generálnu prokuratúru 
SR v roku 2018 a aplikácii zákona o sťažnostiach Ministerstvom dopravy a výstavby SR 
a Okresným úradom Trenčín, ako aj otáznej činnosti Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba 
a správa ciest, s prihliadnutím o značnom množstve písomných konaní a informácií k ceste I/9 
pri obci Nitrica, so záujmom urobiť všetko pre to v rámci reálnych možností štátnych 
orgánov, aby nedošlo na úseku cesty pri obci Nitrica k hospodárskym škodám, ublížení 
na zdraví a k možným dopravným nehodám so smrteľnými následkami pre účastníkov 
dopravných nehôd, 
 
 podávam podľa § 196 Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. v znení neskorších 
predpisov trestné oznámenie z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu podľa 
Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
 Nekonaním Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest, ul. M.Rázusa 
104/A, 010 01 Žilina, ako aj Ministerstva dopravy a výstavby SR Bratislava, ako zriaďovateľa 
Slovenskej správy ciest, je dôvodné podozrenie že došlo k trestnému činu podľa príslušných 
ustanovení Trestného zákona, najmä z nasledovných dôvodov: 
 
1. Zmena dopravného značenia medzi križovatkami na úseku cesty I/9 pri obci Nitrica, 
okres Prievidza, s odstránením dopravnej značky „koniec zákazu predchádzania“ smerom 
od Novák do Trenčína sa nerealizovala viac rokov, napriek súhlasu Krajského riaditeľstva 
policajného zboru SR v Trenčíne, Krajský dopravný inšpektorát Trenčín, prvý krát na 
osobnom stretnutí na obecnom úrade v obci Nitrica v roku 2019. 
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 Prakticky postačovalo predložiť projekt dopravného značenia spracovaného oprávnenou 
osobou, podať písomnú žiadosť o stanovisko Krajského riaditeľstva policajného zboru SR 
v Trenčíne, Krajský dopravný inšpektorát Trenčín, následne o určenie dopravného značenia 
Okresným úradom Trenčín, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií a následne 
odpíliť alebo odstrániť pílením pár skrutiek na upevnení súčasnej dopravnej značky, resp. 
umiestnenie dopravných značiek zakazujúcich predchádzanie v medzi križovatkovom úseku. 
  
2. Nerealizovalo sa doplnenie dopravného značenia na ceste I/9 pri obci Nitrica podľa 
záverov z rokovania dňa 03.09.2020 v obci Nitrica za účasti zástupcov všetkých 
kompetentných orgánov: 
  
a) umiestnenie dopravnej značky pred priesečnou križovatkou v smere jazdy od Prievidze 
na Trenčín s upozornením na úsek častých dopravných nehôd  
 
b) umiestnenie výstražných svetiel nad dopravné značky zákaz predchádzania pred 
priesečnou križovatkou v obidvoch smeroch jazdy a na oboch stranách cesty I/9 
Zodpovedný: Dezider Szabó, SSC IVSC Žilina           
Termín: bezodkladne po stretnutí, resp. po doručení záverov zo stretnutia  
 
 Vo veci som e-mailom kontaktoval aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Generálne 
riaditeľstvo SSC Bratislava, dôkazy v prílohe: 
1. Doručený e-mail od Ing. Miroslava Kubíka, odbor cestnej infraštruktúry, sekcia cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby SR zo dňa 30. októbra 
2020 
 
2. Odoslaný e-mail zo dňa 30. októbra 2020 od: Ing. Vladimír Šimko pre Ing. Miroslava Kubíka s 
otázkou, či bude realizácia v najbližších dňoch do konca roku 2020 ? 
 
3. Odpoveď e-mailom od Ing. Miroslava Kubíka zo dňa 03. novembra 2020 s informáciou 
o realizácii do konca roka 2020 
 
4. Urgencia konania, e-mail zo dňa 24. marca 2021 od: Ing. Vladimír Šimko pre Ing. Miroslav 
Kubík a ďalšie kompetentné osoby s upozornením, že sa bude postupovať aj podľa trestného 
zákona.  
 
 Odpoveď e-mailom alebo listom mi nebola doručená a podľa miestnej obhliadky zo dňa 18. 
júla 2021 zmena dopravného značenia nebola realizovaná a napojenie na štátnu cestu I/9 od 
kameňolomu pri obci Nitrica je podľa môjho názoru v rozpore s príslušnými predpismi a závermi 
z rokovania zo dňa 03.09. 2020. Napojenie je realizované asfaltovou vrstvou, avšak oblúky na 
napojení k ceste I/9 sú štrkovou vrstvou, čo môže spôsobiť ďalšie dopravné nehody 
s následkami, vzhľadom k prechádzaniu nákladných vozidiel do kameňolomu a z kameňolomu. 
 
 S úctou 
 
 
 
     Ing. Vladimír Šimko 
              predseda 
      Komplex centrum 
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