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VEC   

Výsledok vybavenia petície 

 Mestu Stará Ľubovňa bolo dňa 15.04.2019 doručené podanie označené ako cit.: 

,,Petícia proti výstavbe bytov – domu na par. č. 2873/8 v k.ú. Stará Ľubovňa (ďalej len 

,,Petícia“) s nasledovným textom: ,,My občania SR, podpísaní na tomto podpisovom hárku, 

obraciame sa na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, na poslancov mesta Stará Ľubovňa, proti výstavbe bytov – domu na par. č. 

2873/8 v k.a. Stará Ľubovňa z dôvodov vyšších uvedených bodov.“, a to: 

1. Za zachovanie terajšej podoby zelene, ihriska a chodníka medzi bytovkami G, H, K 

2. Proti výstavbe a zmene nového územného plánu mesta Stará Ľubovňa 

3. Proti výstavbe akéhokoľvek bytového domu medzi bytovkami G, H, K v tejto 

lokalite.“ 

Na základe ustanovenia § 1 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve je orgánom 

verejnej moci orgán územnej samosprávy, v tomto prípade Mesto Stará Ľubovňa. Pri 

prešetrovaní podanej petície zo dňa 15.04.2019 Mesto Stará Ľubovňa zistilo pisarskú chybu, 

keď osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci pri podanej petícii uviedla 

nesprávne číslo parcely 2873/8 k.ú. Stará Ľubovňa (takéto číslo parcely neexistuje), správne 

označenie parcely je 2837/8, k.ú. Stará Ľubovňa.  

Mesto Stará Ľubovňa šetrením podanej petície zistilo, že dňa 02.11.2016 bola Mestu 

Stará Ľubovňa podaná petícia v tej istej veci, a to  

1. Za zachovanie terajšej podoby zelene, ihriska a chodníka medzi bytovkami G, H, M  

2.  Proti výstavbe nového územného plánu mesta Stará Ľubovňa 

3. Proti zahusťovaniu a ďalšej výstavbe bytového domu t.j. troj alebo viac poschodovému 

medzi bytovkami G, H, M v tejto lokalite.“  
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V zmysle ustanovenia § 5b ak petícia podaná v tej istej veci neobsahuje nové 

skutočnosti, orgán verejnej moci oznámi zástupcovi alebo osobe, ktorá petíciu podala, 

stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície. Pri hromadnom podávaní petícií tak môže 

urobiť v periodickej tlači alebo ostatných hromadných informačných prostriedkoch. 

 Na základe vyššie uvedeného Vám v prílohe tohto oznámenia v zmysle ustanovenia 

§ 5 ods. 5 zákona o petičnom práve zasielame kópiu vybavenia predchádzajúcej petície, 

ktorá bola zaslaná osobe na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy, a to p. Michalovi 

Štefaňákovi dňa 10.01.2017.  

Mesto Stará Ľubovňa postupovalo v zmysle ustanovenia § 5d ods. 2 zákona č. 85/1990 

Zb. o petičnom práve a umožnilo zástupcovi petície vystúpiť počas prerokovania petície na 

Mestskom zastupiteľstve k prerokovanému bodu dňa 25.04.2019. Mestské zastupiteľstvo                  

p r e r o k o v a l o  podanú petíciu na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 25.04.2019 pod 

bodom programu č. 22. 

V zmysle § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve orgán verejnej moci petíciu prešetril 

a vybavil v zákonom stanovenej lehote, a to do 30 pracovných dní od jej doručenia. 

Na základe ustanovenia § 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 ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej 

vybavenia“.  

 

 

 S pozdravom 

 

        PhDr. Ľuboš Tomko, v.r. 

                  primátor mesta 

 

 

 

 

Prílohy: 

 Kópia vybavenia predchádzajúcej petície 

 výpis z uznesenia č. 155 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 

č. V/2019 zo dňa 25.04.2019 


