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Vec: Oznámenie výsledku vybavenia petície
Dňa 20.11.2018 bola na Mestkom úrade v Trstenej prijatá petícia občanov mesta
Trstená, prevažne obyvateľov ulice 1. mája v Trstenej.
Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. zákona o petičnom práve v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,zákon o petičnom práve“) má každý právo sám alebo s inými obracať
sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej
samosprávy (ďalej len "orgán verejnej správy") so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.
V prijatej petícií sa občania mesta obracajú na mesto Trstená so žiadosťou
o zachovanie pôvodného zámeru „Rekonverzia výrobnej haly na nákupné centrum Trstená“
z augusta 2009. V petícií občania mesta uvádzajú, že nesúhlasia s vjazdom k nákupnému
centru Trstená /NCT/ a výjazdom z NCT na ulicu 1. mája ako je uvedené vo vizualizácií NCT
od Aplus.sk, nakoľko by sa tým natrvalo a negatívne ovplyvnila kvalita bývania všetkých
obyvateľov ulice 1. mája.
Podľa § 4 ods. 1 zákona o petičnom práve má každý právo spôsobom neodporujúcim
zákonu vyzývať iné osoby, aby svojím podpisom petíciu podporili. V petícii alebo v
podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje meno,
priezvisko, adresu pobytu, a svoj podpis, ak ide o fyzickú osobu. Petícia bola doručená na
štyroch podpisových hárkoch obsahujúcich text petície, na ktorých sa nachádza spolu 72
podpisov.
Podľa § 3 ods. 3 zákona o petičnom práve sa v petícií určí osoba na zastupovanie v
styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len "zástupca"). Osobami
určenými na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci sú Ing. Ján Beda, ul. 1. mája
206/16, 028 01 Trstená a Ing. Marián Kapitán, ulica 1. mája 212/22, 028 01 Trstená.
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Po preskúmaní formálnych náležitostí mesto Trstená dospelo k záveru, že petícia spĺňa
formálne náležitosti ustanovené zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov.
V zmysle ustanovenia § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve platí: ,,Príslušný orgán
verejnej správy je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho
súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo
od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 zástupcovi.“.
Podľa ustanovenia § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve platí, že: „Ak z obsahu petície
vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na
vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú
odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5.“.
Primátorka mesta Trstená ako orgán príslušný na vybavenie petície vo veci, ktorá je
predmetom petície vybavuje petíciu nasledovne:
Po posúdení obsahu predloženej petície obsahujúcej žiadosť o zachovanie pôvodného
zámeru „Nákupné centrum Trstená“ z augusta 2009 a na základe vyjadrenia Oddelenia
výstavby a životného prostredia, ktoré zastrešuje aj činnosť na úseku územného rozhodovania
a stavebného poriadku vyvodzujem nasledovný záver:
K dnešnému dňu mesto nedisponuje v predmetnej veci žiadnymi novými
skutočnosťami. V súčasnosti stále platí stav, že investor/stavebník zatiaľ len zahájil búracie
práce v starých priestoroch ZŤS za účelom prestavby na nákupné centrum. Tie vykonáva
v súlade s platným stavebným povolením. Podľa schváleného projektu v stavebnom konaní
napojenie nákupného centra má byť realizované súčasným zjazdom z ulice Štefana Furdeka
a dvoma novými vjazdmi z ulice Železničiarov.
K prezentovaným situáciám šíreným na webe /vizualizácia NCT od Aplus.sk/, na ktoré
odkazujú občania mesta v podanej petícii sa v súčasnosti neviem vyjadriť, nakoľko
disponujem len informáciami v rámci stavebného konania, vyplývajúcimi zo stavebného
povolenia.
Akékoľvek zásadné zmeny, ktoré by mal stavebník v budúcnosti oproti pôvodnému projektu,
ktorý bol odsúhlasený v rámci stavebného konania realizovať, musia byť riešené zmenou
stavby pred dokončením. K žiadnym zmenám, ktoré by mali byť riešené v rámci konania
o zmene stavby pred dokončením doteraz nedošlo.
Odoslaním tohto písomného oznámenia výsledku vybavenia Vami podanej petície
považujeme petíciu v súlade so zákonom o petičnom práve za vybavenú.
S pozdravom
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
primátorka mesta
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