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Petícia za okamžité zastavenie plošných a líniových výrubov stromov v pol'nohospodárskourbannej krajine ako napríklad pri vodných tokoch. v parkoch. lesoparkoch. alejach a cestách.
na celom Slovensku—upovedomenie, výzva
Ministerstvu životného prostredia Slovenskejrepubliky bolo z Ůradu vlády Slovenskej
republiky postúpené Vaše podanie, ktoré pozostávalozo sprievodnéholistu, z textu „Petície
za okamžité zastavenie plošných a líniových výrubov stromov v pol'nohospodársko-urbannej
krajine ako napriklad pri vodných tokoch, v parkoch, lesoparkoch, alejach a cestách, na celom
Slovensku”, zo zoznamu osöb, ktorí petíciu podporili v elektronickej podobe a z 59
podpisových hárkov s podpismi osöb, ktorí petíciu podporili v písomnej podobe.

Oznamujeme Vám, že predmet petície spÍňa požiadavky uplatnenia petičného práva
podl'a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (d'alej len
„zákon o petičnom práve"), nakolko obsahujepredmet verejného alebo iného spoločného
záujmu. Petícia bola zaevidovaná pod číslom 8/2016-pet.-l.17 a bude vybavená v súlade so
zákonom o petičnom práve.
Po posúdení podpisových hárkov a zoznamuosöb podporujúcichpetíciu v elektronickej
podobe z hl'adiska formálnych náležitostí upravenýchv S 4 ods. 2 a 3, Š 4a ods. 6 a S 5 ods. 1
zákona o petičnom práve konštatujemenasledovné:

Písomné podpisové hárky spÍňajú náležitosti, avšak upozorňujeme, že niektoré osoby
uviedli o sebe nečitatel'né alebo neúplné údaje (uvedené iba priezvisko, v adrese pobytu
uvedená iba obec). S poukazom na S 4a ods. 7 zákona o petičnom práve Vám uvádzame, že
podporu petície týmito osobami neberieme do úvahy.
Petíciu možno podporit' aj v elektronickej podobe. To, že na účely potvrdenia podpory
elektronickej petície aké údaje uvádza osoba podporujúcapetíciu namiesto podpisu, upravuje
S 4 ods. 3 zákona o petičnom práve.
Podra S 4a ods. 6 zákona o petičnom práve, ak bola petícia podporená aj v elektronickej
podobe podl'a 4 ods. 3, osoba podávajúca petíciu
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a) pri podpore podl'a Š 4 ods. 3 písm. a) priloží podpisové hárky zaznamenané na
elektronickom nosiči dát alebo uvedie namiesto podpisových hárkov zoznam osöb
podporujúcichpetíciu spolu s údajmi podl'a 4 ods. 2 (ak ide o fyzickú osobu je to: meno,
priezvisko, adresu pobytu) a ods, 3 písm. a) (adresa elektronickej pošty)

na
b) pri podpore podl'a Š 4 ods. 3 písm. b) priloží podpisové hárky zaznamenané
osöb
elektronickom nosiči dát alebo uvedie natniesto podpisových hárkov zoznam
podporujúeichpetíciu spolu s úduimi podl'a 4 ods. 2 (ak ide o fyzickú osobu je to: meno,
ods. 4
priezvisko, adresu pobytu), ods. 3 písm. b) (adresa elektronickej schránky) a
(nevzt'ahuje sa na predmetnů petíciu),
podobe,
c) pri podpore podl'a ss4 ods. 3 písm. c) priloží podpisové hárky v elektronickej
zoznam osöb
d) pri podpore podl'a Š 4 ods. 3 písm. d) uvedie namiesto podpisových hárkov

meno,
podporujúcichpetÍciu spolu s údajmi podl'a ss4 ods. 2 (ak ide o fyzickú osobu je to:
petíciu).
priezvisko, adresu pobytu), ods. 3 písm. d) a ods. 4 (nevzt'ahuje sa na predmetnú

obsahuje
Doručený zoznam osöb, ktorí petíciu podporili v elektronickej podobe,
petície).
nasledovné údaje: meno, mesto a dátum (predpokladáme,že ide o dátum podporenia
že
Konštatujeme,
Rovnaké údaje obsahuje aj zoznam doručený na elektronickom nosiči (CD).
neboli splnené požiadavky podl'a S zlaods. 6 zákona o petičnom práve.
na
Na základe uvedeného Vás v súlade s Š 6a ods. I zákona o petičnom práve vyzývame
elektronickej
v
petíciu
poskytnutie súčinnosti, ato zaslanie zoznamu osöb podporujúcich
podobe v súlade s Š 4a ods. 6 zákona o petičnom práve, do 10 pracovných dní Odo dňa
doručenia tejto výzvy. Ak petíciu podporenúv elektronickejpodobe nedoplníte, petícia bude
d'alej vybavovaná na základe písomných podpisových hárkov.
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