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Vec

stromov v pornohospodárskoPetícia za okamžité zastavenie plošných a líniových výrubov
lesoparkoch. alejach a cestácht
urbannej krajine ako napríklad pri vodných tokoch. v parkoch.
na celom Slovensku —oznámenie o predlžení lehoty

bola dňa IO. júna
Ministerstvu životného prostredia Slovenskejrepubliky (MŽP SR)
líniových výrubov stromov
2016 doručená „Petícia za okamžité zastavenie plošných avodných tokoch, v parkoch,
pri
v pornohospodársko-urbannej krajine ako napríklad
ste uvedená ako osoba určená
ktorej
v
Slovensku”,
celom
lesoparkoch, alejach a cestách, na
na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy.
Zb. o petičnom práve v znení
V súlade s Š 5 ods. 6 v spojení s ods. 5 zákona č. 85/1990
oznamujeme, že lehotu na
neskorších predpisov (dalej len „zákon o petičnompráve”) Vám
a to vzhradom na
vybavenie petície predlžujeme na 60 pracovných dní Ododňa jej doručenia,

za rezort
zložitost' požiadaviek uvedených v petícií a snahu obsiahnuť ich riešenie

ministerstva životného prostredia komplexne.

8/2016-pet.-1.17 zo
V súvislosti s vybavovaním predmetnej petície sme Vás listom č.
podpisových hárkov
drha 28.06.2016 upovedomili o neúplnosti údajov na písomných
elektronickejpodobe a zároveň sme Vás požiadali
a v zozname osöb podporujúcichpetíciu v
zo dňa 06.07.2016.
o súčinnosť.Na uvedený list MŽP SR ste odpovedaliVašim listom

že MŽP SR
K otázke počtu občanov, ktorí podporili petíciu, Vám oznamujeme,
peticiu •röznym
nespochybňujea váži si spoločný záujem všetkých osöb, ktorí podporili
zo dňa
spösobom.Konštatujemevšak (čo sme uviedli v liste MŽP SR č. 8/2016-pet.-l.17

také, ktoré spÍňajú
28.06.2016), že len čast' zo zhromaždených podpisov možno považovat' za
žiadost' ministerstva
nároky 4 ods. 2 a 3 zákona o petičnom práve• Vo Vašej odpovedi na
petíciu podporilo
že
o súčinnost' nebolo jasne a bez akýchkorvek POchybností preukázané,
podpisov pod
Viac ako 10 000 osöb, ktorí by všetci splnili POdmienkyzhromažďovania

že sa Vám
petíciu v súlade s Š 4 a S 4a zákona 0 petičnom práve. Oznámili ste nám,elektronicky
nepodarilo od prevádzkovatera servera Zabezpečit' úplnost' údajov k
podporeným podpisovým hárkom.
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Vzhradom na uvedené MŽP SR vybavuje „petíciu za okamžité zastavenie plošných
a líniových výrubov stromov v pornohospodársko-urbannejkrajine ako napríklad pri vodných
tokoch, v parkoch, lesoparkoch, alejach a
cestách, na celom Slovensku” v súlade s Š 5 ods. 6
zákona o petičnom práve a nie je viazané
povinnost'ami 5d zákona o petičnom práve. MŽP
SR möže konat' len v rámci zákona a
nemöže postupovat' inak z akýchkorvek dövodov,
vrátane posúdenia prípadne dodatočne
zaslaných petičných listín. Z ustanovenia Š 5 vo vázbe
na Š 4 a S 4a zákona o petičnom
práve vyplýva, čo musí obsahovat' petícia, ktorú má
povinnost' orgán verejnej správy prijat'. Zákon o petičnom práve nepozná dodatočné
dopÍňanie petície podpisovými hárkami. Konštatujeme,že MŽP SR Vašu petíciu prijalo (čo
Vám bolo oznámené listom č. 8/2016-pet.-I.17zo dňa 28.06.2016) a vykonalo kroky, aby
právo každého, kto podporil petíciu zákonným spösobom, bolo akceptované a náležite
vybavené v súlade so zákonom o petičnom práve.
O tom, že ste sa vo veci predmetnej petície obrátili aj na iné orgány verejnej správy, ste
nás neinformovali. K postupu Ministerstvapödohospodárstvaa rozvoja vidieka SR, ktorý je
uvedený v internej korešpondencii medzi organizačnýmiútvarmi tohto orgánu, sa nebudeme
vyjadrovat'.
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