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V e c : Petícia za osadenie retardérov pred blokom D-3 - o d p o v e ď
Dňa 09.8.2018 bola v podateľni Mestského úradu Bardejov pod č. 21775 zaevidovaná petícia, ktorá bola
adresovaná Mestskému úradu v Bardejove. Predmetom tejto petície je žiadosť o osadenie retardérov, t.j.
(iného dopravného zariadenia Z 6a „Prefabrikovaného spomaľovacieho prahu“) pred blokom D-3 na Ul.
Komenského v Bardejove. K tomuto Vášmu písomnému podaniu dávame nasledovnú odpoveď:
Ústava Slovenskej republiky zaručuje petičné právo, teda každému právo obracať sa vo veciach verejného
alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy.
Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o petičnom práve“) každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného
spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci.
Podľa § 3 ods. 3 zákona o petičnom práve sa v petícii určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej
moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len "zástupca"). Ak je vytvorený petičný výbor, určujú zástupcu
členovia petičného výboru. Takáto osoba v predloženom písomnom podaní absentuje.
Podľa § 4 ods. 2 zákona o petičnom práve v petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu
povinná uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu) a svoj podpis, ak ide o fyzickú osobu, alebo
svoj názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu; osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne
svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis. Predložené petičné hárky v počte 8 ks sú len fotokópiami
originálnych hárkov predložených ako súčasť Vašej žiadosti č. 2016/17 zo dňa 14.6.2017.
Po preskúmaní petičných hárkov je možné konštatovať, že obligatórne náležitostí, ktoré taxatívne
vymenúva zákon, nie sú v petičných hárkoch žiadateľa uvedené. V petičných hárkoch nie je uvedená osoba na
zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, petičné hárky neobsahujú podpis
fyzickej osoby, ktorá petíciu predkladá, keďže predložené petičné hárky sú len fotokópiami. Mesto Bardejov
nemôže takéto petičné hárky uznať.
Mestský úrad, oddelenie podnikateľských činností MsÚ Bardejov sa zaoberalo uvedeným predmetom
podania, ku ktorému vydalo stanovisko č. 18856/2017 zo dňa 25.7.2017.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočností, ako aj na to, že v priebehu roka nenastali nové skutočnosti, na
základe ktorých by bolo potrebné prijať dopravno-inžinierske opatrenia, považujeme toto podanie za právne
irelevantné.
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