PETÍCIA za okamžité zastavenie plošných a líniových výrubov stromov v poľnohospodársko-urbannej krajine,
ako napríklad pri vodných tokoch, v parkoch, lesoparkoch, alejach a cestách, na celom Slovensku

osoba poverená zastupovať petičný výbor pred orgánmi verejnej správy

Ing. Mária Halátová
Bretejovce 18
082 03 Bretejovce

Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

V Bretejovciach, dňa 16.9.2016

Vec:

Oznámenie o výsledku vybavenia petície - SŤAŽNOSŤ.

Na základe nižšie uvedených dôvodov podávam
S ŤAŽ N OS Ť
voči rozhodnutiu MŽP SR o tom, že petícia je zodpovedaná a vybavená.
Dňa 2.6.2016 som osobne odovzdala na Úrade vlády do podateľne „Petíciu za okamžité
zastavenie plošných a líniových výrubov stromov v poľnohospodársko-urbannej krajine, ako
napríklad pri vodných tokoch, v parkoch, lesoparkoch, alejach a cestách, na celom
Slovensku“, adresovanú Vláde Slovenskej republiky.
Úrad vlády listom zo dňa 10.6.2016 pod značkou 6198-2/2016/P-8/OPSOP oznámil, že na základe
posudzovania vecnej príslušnosti …, je vecne príslušným orgánom na vybavenie Petície MŽP SR.
MŽP SR, po krátkej komunikácii, listom zo dňa 20.7.2016 pod značkou 8/2016-pet.-1.17, nám
oznámilo, že v súlade s …, predlžuje lehotu na vybavenie Petície na 60 pracovných dní odo dňa jej
doručenia citujem: „a to vzhľadom na zložitosť požiadaviek uvedených v petícii a snahu dosiahnuť
ich riešenie za rezort ministerstva životného prostredia komplexne.“ koniec citácie.
Súčasne s odovzdaním Petície na Úrad vlády som listami požiadala o súčinnosť všetky ministerstvá,
menovite ministrov a tiež Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, menovite
predsedu výboru. Z niektorých ministerstiev nám prišli odpovede, že v prípade potreby poskytnú
súčinnosť, potešilo nás, keď nám bol doručený list z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
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vidieka, ktorý bol daný na vedomie aj MŽP SR, v ktorom sekcia kontroly a obchodného dozoru
navrhla štyri konkrétne opatrenia v súvislosti s našou petíciou, okrem iného aj zmenu legislatívy.
A stačilo im na to menej ako 20 dní !!!
Začiatkom septembra nám došiel list z MŽP SR zo dňa 7.9.2016 pod číslom 8/2016-pet.-1.17
49675/2016 – oznámenie o výsledku vybavenia petície. Kópiu tohto listu prikladám v prílohe.
Po oznámení predĺženia lehoty sme sa potešili, očakávajúc komplexné riešenie jednotlivých bodov
petície. O to bolo väčšie naše rozčarovanie z výsledku vybavenia petície. V oznámení nie je nikde
zreteľná snaha dosiahnuť riešenie požiadaviek uvedených v petícii, čo bolo uvedené ako dôvod pre
predĺženie lehoty na jej vybavenie. Zistili sme, že MŽP SR potrebovalo predĺženie lehoty na to, aby
našlo možné aj nemožné dôvody na nevyriešenie ani jedného bodu, s tým, že v niektorých
prípadoch ani nie je kompetentné na riešenie. Miesto toho, aby boli navrhnuté opatrenia, napr.
zmeny v existujúcej legislatíve, bolo iba skonštatované, že súčasná legislatíva to neumožňuje.
Nebol tu ani náznak snahy iniciovať stretnutie zainteresovaných občianskych iniciatív, prípadne
iných odborníkov k danej problematike. Neboli zahrnuté, ani len spomenuté opatrenia, uvedené
v liste z Ministerstva pôdohospodárstva SR. A na záver tvrdenie, že masívna likvidácia stromov
a ich ochrana nie je pre MŽP SR dostatočne opodstatnená, dalo jasnú informáciu, že MŽP SR buď
nie je kompetentné nič riešiť, alebo nemá záujem ani snahu niečo riešiť a vykonať zmeny súčasného
neprijateľného stavu.
Naša petícia bola adresovaná vláde, a nie iba jednému ministerstvu. V žiadnom prípade nemôžeme
súhlasiť s tvrdením MŽP SR, posledný riadok listu, citujem: „Týmto oznámením považujeme Vašu
petíciu z hľadiska zákona o petičnom práve za zodpovedanú a vybavenú.“ koniec citácie. Takéto
tvrdenie považujeme za neprijateľné a minimálne za výsmech všetkých slušných ľudí, najmä
signatárov našej Petície.
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