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Oznámenie o vybavení petície prijatej dňa 27. 06. 2022 
 
 

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, evidencie, 

vybavovania sťažností a petícií a následne ich kontroly vybavovania. Pri vybavovaní petícií sa 

hlavný kontrolór riadi zákonom č. 242/1998 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 85 z 27. Marca 

1990 o petičnom práve.  

Dňa 27. 06. 2022 prijal hlavný kontrolór mesta na evidenciu Petíciu podpísanú 136. 

obyvateľmi ulíc Hrádza, Nad Hrádzou, Pod Hrádzou, Sedlova cesta, Viničná cesta, Bôrina, Kútovská 

cesta, Spodná, Mieru, Slnečná, Legionárska, s názvom Petícia za zachovanie maloobchodnej 

predajne potravín, ovocia, zeleniny, nápojov, cukroviniek, mäsových a mliečnych výrobkov,  Pod 

Sekvojou 1452 Nová Baňa, ktorá bola 28. 06. 2022 vybavená  s nasledovným zdôvodnením:  

 

„Mesto Nová Baňa je výlučným vlastníkom priestorov, v ktorých bola prevádzkovaná 

predajňa potravín. No nakoľko mesto nebolo súčasne aj prevádzkarom, tento priestor prenajímalo 

a prevádzku spravoval iný podnikateľský subjekt, jednou zo zákonných možností mesta na 

zachovanie činnosti predajne potravín, je ponúknuť priestor prostredníctvo Obchodnej verejnej 

súťaže, s kritériom na predmet nájmu „prevádzka potravín.“ Predmetná „OVS“ bola vyhlásená dňa 

24. 06. 2022  a vyvesená na úradnej elektronickej tabuli. O jej výsledku bude mesto Nová Baňa  

informovať osobu určenú na styk s orgánom verejnej správy uvedenej v prijatej petícií“. 

 

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. 

 

 
PhDr. Katarína Segetová 

Hlavný kontrolór mesta Nová Baňa 


