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Vec: „Petícia za okamžité zastavenie plošných a líniových výrubov stromov
v pol'nohospodársko-urbánnej krajine, ako napríklad pri vodných tokoch, v parkoch,

alejách a cestách na celom Slovensku” - vyjadrenie MDVRR SR

Vážená pani Halátová,

v nadvüznosti na Váš list zo drha 01. 06. 2016, ktorým ste zaslali prosbu o súčinnost' pri

riešení Vašej petície „Petícia za okamžité zastavenie plošných a líniových výrubov stromov
v pol'nohospodársko-urbánnej krajine, ako napríklad pri vodných tokoch, v parkoch, alejách
a cestách na celom Slovensku”, ktorú ste predložili na Úrad vlády SR, Vám oznamujem
nasledovné:

Podl'a Š 16 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej

štátnej správy v znení neskorších predpisov je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu
a ochranu životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia, ozónovej
vrstvy a klimatického systému Zeme, ako aj posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia SR. Vzhl'adom na Š 37 tohto zákona, podl'a ktorého ministerstvá

a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa starajú o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do ich
posobnosti, ako aj vzhl'adom na Š 65 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, je Ministerstvo životného prostredia SR vecne príslušným orgánom na
vybavenie predmetnej petície. Podl'a informácie získanej z Úradu vlády SR bola Vaša petícia
postúpená na zabezpečenie jej vybavenia riaditel'ke kancelárie ministra životného prostredia SR
dňa 10. 06.2016.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (d'alej len MDVRR SR)
v prípade potreby poskytne súčinnost' v súlade s Š 6a ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Telefón Fax Bankové spojenie
02/59 494 111 02/52 731 456 7000117681/8180

Ing. Ludmila odz• ská, PhD.
generálna riaditel'ka

IČO E-mail
30416 094 maria.brisiakova@mindop.sk





MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sekcia legislativy

odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
Župné nám. 13, 813 11 Bratislava

Bratislava, 30. júna 2016
Čísla: 44748/2016-110

Vážená pani inžinierka,

d'akujeme Vám za Vaše podanie. Listom z 1. júna 2016 ste nás informovali, že ste odovzdali

Űradu vlády Slovenskej republiky podanie s názvom „Petícia za okamžité zastavenie

plošných a líniových výrubov stromov v polnohospodársko-urbannej krąjine ako napríklad

pri vodných tokoch, vparkoch, lesoparkoch, alejach a cestách, na celom Slovensku."

Zároveň ste nás požiadali o prípadnú súčinnosť v danej veci.

K predmetu Vášho podania uvádzame nasledovné stanovisko:

Podla právnych odvetví a predmetu právnej úpravy sú právne predpisy začlenené do vecnej

posobnosti jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy (gestorov) podla ich zákonných

kompetencií. Rozdelenie zákonných právomocí jednotlivých ministerstiev čerpá svoj základ v

nadváznosti na článok 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v zákone č. 575/2001 Z. z. o

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,

teda v kompetenčnom zákone. Ako zodpovedný gestor resp. ministerstvo, do ktorého vecnej

posobnosti (gescie) patrí Varni nastolená problematika, je určený rezort životného prostredia.

V súvislosti s Vašim podaním sme oslovili Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý nás

informoval, že Vaše podanie bolo doručené Sekcii kontroly a prevencie korupcie Űradu vlády

Slovenskej republiky dňa 7. júna 2016. Zároveň Úrad vlády Slovenskej republiky uviedol, že

„podla 16 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej

štátnej správy v znení neskorších predpisov. ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu

a ochranu životného prostredia vrátane ochrany prírody a krąjiny, ochrany ovzdušia,

ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme, ako ąj posudzovania vplyvov na životné

prostredieje Ministerstvo životného prostredia SR. Vzhl'adom na 37 tohto zákona, podla

ktorého ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa starąjú o náležitú právnu

úpravu vecí patriacich do ich posobnosti, ako ąj vzhladom na Š 65 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je uvedené ministerstvo vecne

príslušným orgánom na vybavenie predmetnej petície. Z uvedeného dóvodu bola



predmetná peticia postúpená na zabezpečeniejej vybavenia riaditeťke kancelárie ministra

životného prostredia dňa 10. júna 2016. Pani Ing. Halátová bola opostúpení petície

informovaná osobitným listom tiež zo dňa 10.júna 2016. a

V nadváznosti na uvedené, vážená pani inžinierka, uvádzame, že Ministerstvo spravodlivosti

Slovenskej republiky vprípade potreby poskytne v medziach svojej vecnej posobnosti

súčinnosť v súlade s ustanovením Š 6a ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení

neskorších predpisov.

S pozdravom

JUDr. Vladimír Kitta
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