
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

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor sťažností a petícií
Námestie Ľ. Štúra 1

                    812 35 Bratislava

č.: 8/2016-pet.-1.17

V Bretejovciach, dňa 6.7.2016  

Vec:  upovedomenie, výzva - ODPOVEĎ

Dovoľujeme si poďakovať za dôkladné poučenie o skutočnostiach potrebných k uznaniu/neuznaniu 
podpisov či už v elektronickej podobe, alebo na petičných hárkoch. 
Už  v  sprievodnom  liste  k  petícii,  ktorý  sme  odovzdali  na  Úrad  vlády,  ktorému  bola  petícia 
adresovaná,  sme,  okrem iného,  uviedli,  že  si  uvedomujeme,  že  niektoré  podpisy  nemusia  byť 
v súlade s petičným zákonom. Zatiaľ nemáme vedomosť o existencii internetového portálu, ktorý 
by spĺňal všetky požiadavky na elektronickú podobu podpory petície. Stránka, ktorú sme využili, 
http://www.peticie.com,   je  zatiaľ  asi  jediná,  ktorá  existuje.  Žiaľ  prevádzkovateľ  tejto  stránky 
neposkytuje  emailové  adresy  signatárov,  hoci  práve  až  po  potvrdení  „podpisu“  cez  uvedenú 
emailovú schránku, sa tento „podpis“ zobrazí pri danej petícii. Tak isto tento prevádzkovateľ pri 
adrese uvádza iba mesto, a nie celú adresu.
Tak ako sme už  uviedli  v  predchádzajúcej  korešpondencii,  členovia  petičného výboru  nie  sme 
členmi žiadneho občianskeho združenia, nadácie,  politického zoskupenia ani ničoho podobného. 
Teda nie  sme financovaní  nikým, všetky náklady si  hradíme z vlastných zdrojov. Preto nebolo 
v našich  silách zorganizovať celoslovenské  podpisové akcie  s  petičnými hárkami.  A preto sme 
využili možnosť uvedeného portálu. 
Dovoľujeme  si  však  upriamiť  pozornosť  na  skutočnosť,  že  pokiaľ  aj  technické  prevedenie 
vyjadrenia súhlasu nezodpovedá predpísanému podľa zákona, stále sa jedná o vyjadrenie súhlasu 
viac ako 10.000 ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí a na budúcnosti a ktorý bol urobený 
v dobrej vôli podporiť túto petíciu. 

 
http://www.stromy.vlastnyweb.sk             t.č.:      +421905248988
- informácie pre signatárov o riešení petície                             e-mail: halatova@atlas.sk
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Pokiaľ aj pri riešení petície neprihliadnete, s odobrením litery zákona, na tieto podpisy, dovoľujeme 
si  odporučiť  prihliadnuť  aspoň  na  komentáre  týchto  ľudí,  ktoré  okrem  názorov  obsahujú  aj 
konkrétne problémové miesta po celom slovensku. Tieto komentáre sú jednak na CD, ktoré bolo 
priložené pri odovzdávaní petície, tiež bolo priložené k žiadosti o súčinnosť pri riešení našej petície, 
ktorá bola zaslaná na toto ministerstvo, a tiež na stránke http://www.peticie.com pri našej petícii 
(http://www.peticie.com/forum/163012).

Prílohou tohto listu je aj  10 petičných hárkov s 82 podpismi, ktoré nám boli doručené po odovzdaní 
petície na Úrad vlády.

Pri  spustení  tejto  petičnej  akcii  nám išlo  výlučne  o  záchranu  toho,  čo  sa  ešte  zachrániť  pred 
drancovaním dá. 
Potešilo  nás,  keď  nám  bol  doručený  list  z  Ministerstva  pôdohospodárstva  a  rozvoja  vidieka, 
v ktorom už boli navrhnuté určité opatrenia v súvislosti s našou petíciou. 
Dúfame preto, že podobne aktívni budú aj pracovníci  Ministerstva životného prostredia, keďže 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 (napr. podľa §16 zákona 575/2001 Z. z.). 

Ing. Mária Halátová

V prílohe prikladám: 
                                    - petičné hárky - doplnenie - počet podpisov 82, hárky od 60-H po 69-H.
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