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Oznámenie
Sekcii kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (d'alej len „SKPK Úl/ SR”) bolo dňa
03. 10. 2016 doručené Vaše podanie zo drha16. 09. 2016, odoslané dňa 26. 09. 2016, ktorého
predmet ste označili ako „St'ažnost'proti rozhodnutiuMŽP SR o tom, že petícia je zodpovedaná

a vybavená”.

V doručenom podaní ste vyjadrili svoj názor na obsah listu Ministerstva životného
prostredia SR (d'alej len „MŽP SR”) zo dňa 07. 09. 2016, ktorým bola vybavená Vaša „Petícia za
okamžité zastavenie plošných a líniových výrubov stromov v polnohospodársko-urbárnej krajine,

ako napríklad pri vodných tokoch, v parkoch, lesoparkoch, alejach a cestách, na celom
Slovensku” (d'alej len „petícia”) doručená tomuto ministerstvu. Poukázali ste na skutočnosť, že
MŽP SR predÍžilo lehotu na vybavenie predmetnej petície na 60 pracovných dní Odo drhajej
doručenia, avšak obsah listu zo dňa 07. 09. 2016 podl'a Vášho názoru kvalitou nezodpovedá
predÍženej lehote, nakol'ko namiesto toho, aby boli navrhnuté opatrenia, resp. zmeny
v existujúcejlegislatíve,v liste je skonštatovanéiba to, že súčasná legislatíva to neumožňuje.
Dalej ste poukázali na to, že MŽP SR neprejavilo ani náznak snahy iniciovat' stretnutie
zainteresovaných občianskych iniciatív, prípadne iných odborníkov k danej problematike a že
v závere listu je tvrdenie, podl'a ktorého masívna likvidácia stromov a ich ochrana nie je pre
MŽP SR dostatočne opodstatnená. V závere svojho podania zo dňa 16. 09. 2016 uvádzate, že
petícia bola adresovaná vláde a nie iba jednému ministerstvu a že nesúhlasíte s tým, že petícia
bola z hl'adiska zákona o petičnom práve zodpovedaná a vybavená.
K doručenému podaniu zo drha 16. 09. 2016 ste pripojili neoverenú fotokópiu listu
MŽP SR č. 8/2016-pet.-1.1749675/2016 zo dňa 07. 09. 2016, ktorým bola vybavená Vaša
vyššie uvedená petícia. Obsahom listu je vyjadrenie MŽP SR k jednotlivým bodom Vašej

petície, ktorá ma charakter žiadosti. Pri vyhodnocovaníjednotlivých bodov Vás uvedené
ministerstvo oboznámilo, do pösobnosti ktorého orgánu patrí d'alší postup v tej - ktorej veci,
pričom v závere listu sa uvádzajú aj opatrenia, ktoré MŽP SR v oblasti, ktorá je obsahom Vašej
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petície, vykoná, a to vrátane spolupráce s inými rezortmi a diskusie s
d'alšími dotknutými
subjektmi. Na základe výsledkov tejto diskusie, v prípade potreby, v spolupráci s dotknutými
subjektmi MŽP SR vypracuje návrh legislatívnych riešení.
Na základe obsahu Vášho podania, ktoré ste označili ako st'ažnosť, považujeme za
potrebné vysvetliť Vám právne súvislosti, vzt'ahujúce sa k tomuto pojmu. Podl'a SS3 ods. 1
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiachv znení neskoršíchpredpisov (d'alej len „zákon č. 9/2010
Z. z.”) sťažnosťouje podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany
svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené
činnosťou alebo nečinnost'ou orgánu verejnej správy a poukazuje na konkrétne nedostatky,
najmi na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenieje v posobnosti orgánu verejnej
správy. Citované podmienky sú uvedené v ods. 1 písm. a) a b) uvedeného ustanovenia zákona
č. 9/2010 Z. z. a musia byt' splnené súčasne. Vo svojom podaní zo dňa 16. 09. 2016 ste
nešpecifikovali, aký právny predpis mal byt' porušený pri vybavovaní Vašej petície. Z tohto
dövodu Vaše podanie nesplňa podmienky sťažnosti podl'a Š 3 zákona č. 9/2010 Z. z. a nemöže
byt' v režime tohto zákona vybavené.

Po posúdení obsahu Vášho podania a jeho prílohy považujeme za potrebné Vás tiež
oboznámit' s posobnost'ou Úradu vlády SR (d'alej len „ÚV SR”), vymedzenou Ustavou SR
a ostatnými všeobecne závaznýmiprávnymi predpismi. Podl'a čl. 2 ods. 2 Ústavy SR štátne
orgány möžu konat' iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spösobom, ktorý
ustanoví zákon. ÚV SR okrem plnenia úloh, uvedených v Š lb zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
(d'alej len „zákon č. 575/2001 Z. z.”), je v zmysle Š 24 citovaného zákona ústredným orgánom
štátnej správy pre štátnozamestnaneckévzt'ahy a právne vzt'ahy pri výkone práce vo verejnom
záujme, pre kontrolu plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, ako aj pre kontrolu
vybavovania petícií a st'ažností. ÚV SR nie je oprávnený riešit' veci týkajúce sa ochrany

životného prostredia, ktoré podl'a Š 16 zákona č. 575/2001 Z. z. spadajú do posobnosti MŽP SR.

Z vyššie uvedených dövodov Vám oznamujeme, že Vaše podanie zo dňa 16. 09. 2016
berieme na vedomie a bez d'alšieho konania ho odkladáme s vyjadrením presvedčenia, že naše
oznámenie nebudete považovat' ako nezáujem o riešenie Vami uvedenej problematiky, ale ho
prijmete s pochopením posobnosti UV SR, ktorá sa na riešenie Vami namietaných skutočností
nevzťahuje.
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