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Oznámenie o vybavení petície prijatej dňa 07. 12. 2020
Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom
zriadení). Hlavný kontrolór podľa citovanej právnej normy plní aj úlohu prijímania,
prijím
evidencie,
vybavovania sťažností a petícií a následne ich kontroly vybavovania.
Dňa 07. 12. 2020 prijal hlavný kontrolór mesta na evidenciu Petíciu
etíciu podpísanú obyvateľmi ulica
Podhorská, s požiadavkou na nový asfaltový koberec.
Nakoľko petícia obsahuje podľa zákona č. 242/1998 Z.z také nedostatky, ktoré bránia jej
prešetreniu, orgán verejnej správy prijatú petíciu neprešetruje. Petícia obsahuje nasledujúce
nedostatky:
Podľa zákona 242/1998 Z.Z, ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
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§3
Ak nie je vytvorený petičný výbor, musí sa v petícii určiť osoba, ktorá dovŕšila vek 18
rokov, na styk s orgánom verejnej správy
§4
ods.4 Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejmé,
aká petícia sa má podporiť podpismi, na každom podpisovom hárku musí byť uvedené
meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila,
alebo osoby, ktorá je určená na styk s orgánom verejnej správy.
Ods. 5 Ak petíciu podporil väčší počet osôb, musia osoby podávajúce petíciu uviesť pod jej
textom počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky sa musia priebežne
číslovať.

Aj napriek nedostatkom, ktoré bránia k dôkladnému prešetreniu podanej petície
pet
a je znemožnená
komunikácia s osobou poverenou na styk s orgánom verejnej správy, sa vedenie mesta bude
otázkou nového asfaltového koberca na ulici Podhorskej zaoberať a petícia bude vnímaná zároveň
ako podnet.
Podľa zákona 85/1990 Zb. z Zákon o petičnom práve §5 ods.7 Orgán verejnej moci je povinný
zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na
elektronickej úradnej tabuli.
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