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Tomko: 

Podnet občana, je zvislá dopravná značka „stopka“ na ČS Slovnaft. Ak sa dobre pamätáme 

všetci, ktorí tam chodia tankovať, bola tam značka „daj prednosť v jazde“, už vyše dvoch 

mesiacoch je tam značka „stop – daj prednosť v jazde“. Ja si myslím, že tá značka je tam 

neopodstatnená, skôr si myslím, že je tam umiestnená, nechcem to hovoriť verejne, ale na 

zárobkovú činnosť, lebo na tomto výjazde  z čerpacej stanici tam nič nebráni rozhľadnosti, 

v prehľadnosti a neviem tá stopka, aký má tam význam, lebo keď tam tankuje na LPG nejaké 

nadrozmerné vozidlo, alebo tam príde vozidlo, ktoré donesie na LPG plyn, tak vôbec tú 

stopku nie je ani vidieť. Občan dostal tam pokutu, vôbec nevedel, že tam je stopka, ani ju 

nezbadal, roky tam chodí, bol naučený na značku „daj prednosť v jazde“, takže ma požiadal, 

aby som tento podnet predniesol.  

 

Ing. Telepovský:  

Ja v rozsahu faktickej poznámky by som rád zareagoval na interpeláciu pána poslanca Tomka 

v súvislosti s umiestnením dopravnej značky „stop - daj prednosť v jazde“. Tak rád by som na 

to zareagoval, zadal stanovisko k umiestneniu dopravnej značky. Tá bola umiestnená 

v súvislosti so zrušením jedného výjazdu od čerpacích stojanov. Tým, že sa tam vybudovala 

prístavba, je tam zriadené nejaké občerstvenie, bufet, alebo terasa a v súvislosti s touto 

prístavbou  sa zhoršili rozhľadové pomery na existujúcom výjazde v napojení na cestu. Došlo 

tam aj k škodovej udalosti, chvalabohu len k škodovej udalosti, takže tá opodstatnenosť z 

pohľadu bezpečnosti cestnej premávky a zhoršenia rozhľadových pomerov, tam je. Je to 

vecou názoru, možno tvoj názor je taký, že nie, ale určite tam došlo, rozhľadový trojuholník 

sa zmenil a rušiť túto „stopku“ len preto, že niekto tam dostal pokutu, lebo nezastavil, v tomto 

okamihu toto nepovažujem za rozhodujúci dôvod, dôvodom bola v prvom rade bezpečnosť. 

Ja vám môžem povedať, že dopravná polícia porušenie tejto značky doteraz riešila len 

dohovorom, my sme pokutu žiadnu nedali, netvrdím, že iné zložky polície tam nemohli dať 

pokutu, ale dopravná polícia zatiaľ nie, riešime to prioritne teda napomenutím, samozrejme 

do budúcna to takto nemusí byť. Pokiaľ by čas ukázal, že tá značka, ja neviem, aj keď mám 

pochybnosti, pretože tá prístavba tam stále je a rozhľadové pomery sú iné. Podľa mňa je 

opodstatnená, nevidím v tom nejaký kardinálny problém, aby šofér pri výjazde nemohol na 

chvíľu zastaviť, je to pre jeho bezpečnosť. Hovorím, súvisí to s tou prístavbou. 

 


