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vec
Oznámenie

bolo dňa
Sekcii kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (d'alej len „SKPK ÚV SR”)
„Petície za
07. 06. 2016 doručené podanie, ktoré pozostávalo zo sprievodného listu, z textu
krajine,
okamžité zastavenie plošných a líniových výrubovstromov v polnohospodársko-urbannej
Slovensku”
ako napríkladpri vodnýchtokoch, v parkoch, lesoparkoch,alejach a cestách, na celom
podpisových
z
59
zo zoznamu signatárov, podporujúcich túto petíciu v elektronickej podobe, a
hárkov s podpismi osöb, ktorí podporili petíciu v písomnej forme.

Doručená petícia, ako aj podpisové hárky obsahujú sformulovaných šest' požiadaviek:
I.

Vydat' okamžité moratórium na plošný a líniový výrub stromov v polnohospodársko-urbannej
krajine do doby, kým nebude schválený a aplikovaný do praxe Národný generel ochrany
verejnej zelene na ozdravenie klímy Slovenskej republiky.

2.

Pripravit' Národný generel ochrany verejnej zelene s participáciou zainteresovaných
občianskych iniciatív na Slovensku.

3.

Vypracovat' Národný program obnovy poškodenej krajiny a ozdravovania klímy za účasti
zainteresovanýchobčianskych iniciatív na Slovensku.

4.

Vyvodit' konkrétnu politickú a trestnú zodpovednost' za doterajšiu nekompetentnú
starostlivost' o verejnú zeleň, za devastáciu životného prostredia Slovenska, ktorá ohrozuje
kvalitu environmentálneho, zdravotného, sociálneho i ekonomického prostredia
v prebiehajúcej klimatickej zmene na Slovensku, a to na všetkých stupňoch riadenia štátu.

5.

Zabezpečit' prešetrenie oprávnenosti všetkých plošných a líniových výrubov v SR za posledné
4 roky a vyvodiť trestnú zodpovednost'za neoprávnenévýruby.

6.

Zabezpečit' prešetrenie všetkých kúpno-predajnýcha iných zmlúv, vzt'ahujúcich sa k týmto
výrubom a vyvodenie prípadnej trestnej zodpovednosti.
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Sprievodný list o. i. obsahuje očakávanie osób podporujúcich pctíciu, že vládo SR by so molo
predmetnou petíciou zaoberat' a splnit' požiadavky v nej uvedené,

Po oboznámení sa s obsahom doručeného podania Vám oznamujeme, že prilożené podpisové
hárky spÍňajú požiadavky uplatncnia petičného práva podl'a zákona č. 85/1990 Zb, o petičnom
práve v znení neskorších prcdpisov (d'alej len „zákon č. 85/1990 Zb,”).
Pri posudzovaní vecnej príslušnosti na vybavenie doručencj pctície SKPK (JV SR prihliadla
na jej obsah, ktorý sa týka problematiky právne upravcncj v zákone č. 575/2001 Z, z, o organizltcii
„zákon
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (d'alcj len
tvorbu
č 575/2001 7 z.”). Podl'a 16 tohto zákona ústrcdným orgánom štátncj správy pre
ozónovej
a ochranu životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia,
je
prostrcdie
vrstvy a klimatického systému Zeme, ako aj posudzovania vplyvov na životné
č, 575/2001
Ministerstvo životného prostredia SR (d'alcj len „MŽP SR”). V'/,hl'adom na 37 Akona
o nálcž,itú
starajú
sa
Z. z., podl'a ktorého ministerstvá a ostatné ústrcdnć orgány štátnęj správy
543/2002 Z. z,
pravnu úpravu vccí patriacich do ich pósobnosti,alcoaj vzhl'ađom na 65 zákona č.
orgánom na
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,MŽP SR je vecne príslušným
vybavenie predmetnej petície.

V nadváznosti na vyššie uvedené skutočnosti Vám, ako osobe určenej na zastupovanie

v styku s orgánmi verejncj moci, oznamujeme,že v súlade s ustanovením 5 ods. 3 zákona
č. 85/1990 Zb. SKPK CJV SR postúpila originál predmetnej petícic na zabezpečenie jej vybavenia
riaditel'ke kancelárie ministra životného prostredia SR s tým, aby Vás 'o výsledku priamo
informovali.

Týmto oznámením považujeme Vašu petíciu z úrovne SKPK ÚV SR za vybavenú.
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