ODLOŽENIE PETÍCIE
Mesto Prešov
Od: Kancelária prednostu MsÚ v Prešove

Pre: k spisu

Vec
Odloženie petície zaevidovanej pod ev. č. z. 125831/2021 ako
PET-7-2021

Dátum:
05.11.2021

Mesto Prešov, Kancelária prednostu Mestského úradu v Prešove podanie : „Petícia“, ktorej
predmetom je „podpora zámeru výstavby polyfunkčného bytového domu na Železničiarskej ulici, ktorý
je v súlade s platným územným plánom. Prioritným zámerom je vybudovanie štartovacích bytov pre
mladé rodiny, bezbariérové apartmánové byty pre slabozrakých a nevidiacich, podzemné garážové
státia“ v súlade s § 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom páve v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o petičnom práve“)
odkladá.

Odôvodnenie:
Dňa 30.08.2021 bola mestu Prešov, Mestskému úradu v Prešove doručená petícia (farebná fotokópia),
ktorú mesto Prešov v zmysle ustanovení zákona o petičnom práve prijalo a zaevidovalo ako PET-72021 pod evidenčným číslom záznamu 125831/2021 (ďalej len „petícia“). Predmetom verejného záujmu
petície bola „podpora zámeru výstavby polyfunkčného bytového domu na Železničiarskej ulici, ktorý je
v súlade s platným územným plánom. Prioritným zámerom je vybudovanie štartovacích bytov pre mladé
rodiny, bezbariérové apartmánové byty pre slabozrakých a nevidiacich, podzemné garážové státia.“
Podľa § 5 ods. 1 „Petícia musí byť písomná, označená slovom "petícia" a musí obsahovať predmet
verejného alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno,
priezvisko a adresu pobytu.1) Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu1) aj
podpis.“
Podľa § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve: „Ak petícia nemá náležitosti podľa odseku 1, príslušný orgán
verejnej moci do desiatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá
petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s
poučením o následku ich neodstránenia. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia,
orgán verejnej moci petíciu odloží.“
V zmysle uvedeného bola osoba, ktorá petíciu podala, (ďalej len „osoba, ktorá podala petíciu“) vyzvaná
na odstránenie nedostatkov petície:
- predloženie originálu (nie kópie) petície, t.j. 40 ks petičných hárkov,
-určenie osoby (zástupcu), ktorá dovŕšila vek 18 rokov na zastupovanie v styku s orgánom verejnej

moci na uvedenú petíciu – meno, priezvisko, adresa pobytu a podpis,
-uvedenie mena, priezviska, a adresy pobytu zástupcu na každý podpisový hárok.
V petícii ďalej absentovalo:
-doplnenie celkového počtu priložených petičných hárkov pod text petície,
-doplnenie chýbajúcich strán petície – originálov, nie kópií, konkr. petičných hárkov č. 12, 17, 32 a 38.
V súlade s ustanovením § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve bola osoba, ktorá petíciu podala poučená
v predmetnej výzve o následku neodstránenia nedostatkov petície najneskôr do 30 pracovných dní od
doručenia výzvy.
Výzva bola osobou, ktorá petíciu podala prevzatá dňa 13.09.2021. Lehota na odstránenie nedostatkov
uplynula dňa 26.10.2021.
Podľa § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve, ak sa nedostatky petície v lehote tridsiatich dní od doručenia
výzvy neodstránia, orgán verejnej moci petíciu odloží. S poukazom na uvedené a na skutočnosť, že
k odstráneniu nedostatkov petície osobou, ktorá petíciu podala v zákonom určenej lehote nedošlo,
mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove doručenú petíciu (farebná fotokópia), ktorá bola zaevidovaná
ako PET-7-2021 pod evidenčným číslom záznamu 125833/2021, odkladá.

V Prešove, dňa 05.11.2021
Ing. Zlatica Gaľová
vedúca
Kancelárie prednostu MsÚ

