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Vážený pán minister!
Dovoľte mi aby som Vás srdečne pozdravil z peknej obce spod Vihorlatu v mene
občanov i v mene svojom a poprial Vám pevné zdravie.
Intenzívne sledujeme investovanie do cestnej siete v rámci Slovenska, ale aj vízie
vlády v tejto oblasti ktorej aj vy ste súčasťou. Obraciam sa na Vás s jednoduchou
ľudskou prosbou pomôcť aj nám Kameničanom na štátnej ceste I/74, ktorá prechádza
centrom našej obce. Takmer v prostriedku obce je tzv. bodová závada a to oporný múr
kde denne prejde podľa sčítania cca 8000 vozidiel v obidvoch smeroch. Súbežne
s chodcami, ktorý nemajú inú možnosť ,len prejsť pri tomto opornom múre. Priestor
pre chodcov a bielou čiarou na krajnici cesty má rozpätie od 40 do 60 cm. Boli aj
kolízie a nehody na tomto úseku, no všetko sa vyriešilo inteligentne.
Vedenie obce v minulosti tento problém riešilo na úrovni Ministerstva dopravy SR,
ale aj SSC Košice – Investičná výstavba a správa ciest. Bolo nám odporúčané
vypracovať projekt, plochu na chodník majetkovo-právne vysporiadať a zabezpečiť
stavebné povolenie. Toto všetko vrátane geologického prieskumu sme zrealizovali, no
zatiaľ bez úspechu.
Vážený pán minister, veľmi pekne Vás prosím o pomoc v hore uvedenej veci.
Stálo nás to nemálo úsilia a peňazí. Kritika od občanov smeruje k osobe starostu obce,
pretože prezident, predseda vlády a minister sú v Bratislave a ja som pre nich osoba
najbližšia, no v danej problematike, keďže sa jedná o štátnu cestu 1. triedy, bez
kompetencií.
Ďakujem za pozornosť, ktorú budete venovať riešeniu tohto problému.
S úctou
Ing. Alexander Bugyi
starosta obce
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