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Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 19.09.2013

Informácia
o doručení Petície za pomenovanie priestoru pred Posádkovým klubom Trenčín
(bývalá jama, priestor medzi Ul. Hviezdoslavova, Jaselská a Vajanského)
na Námestie sv. Cyrila a Metoda - postúpenie
____________________________________________________________________________

Predkladá:
Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

Návrh na uznesenie:
na samostatnej prílohe

Spracovali:
JUDr. Katarína Mrázová,
vedúca útvaru právneho
Mgr. Iveta Plešová
útvar právny

Stanovisko Mestskej rady v Trenčíne:
- na zasadnutí dá 05.09.2013 zobrala informáciu na vedomie a odporučila mestskému
zastupiteľstvu zaoberať sa predmetnou petíciou.

Vypracované v Trenčíne dňa 09.09.2013

Dôvodová správa

Primátorovi mesta Trenčín bola dňa 04.09.2013 doručená petícia občanov mesta Trenčín
za pomenovanie priestoru pred Posádkovým klubom Trenčín (bývalá jama, priestor medzi Ul.
Hviezdoslavova, Jaselská a Vajanského) na Námestie sv. Cyrila a Metoda.
Občania žiadajú o prerokovanie podpísanej petície v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne.
Svoju požiadavku na pomenovanie priestoru odôvodňujú tým, že rok 2013 je rokom 1150.
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a schválením tohto názvu sa občania
nášho mesta verejne prihlásia k cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu a historickému
odkazu našich predkov, ako je to deklarované aj v preambule Ústavy Slovenskej republiky.
K petícii poznamenávame, že pri jej vybavovaní sa postupuje podľa zákona č.85/1990 Zb.
o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Podľa § 5 ods. 9 toho zákona „ak je
predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho
orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, petíciu vybavuje
príslušný orgán územnej samosprávy.“
Podľa § 5 ods. 3 toho zákona „Orgán verejnej správy, ktorému sa doručila petícia, je
povinný petíciu prijať. Ak z obsahu petície vyplýva, že nie je príslušný vybaviť ju, petíciu do
desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia postúpi príslušnému orgánu a oznámi to tomu,
kto petíciu podal.“ Vzhľadom na uvedené týmto postupujeme petíciu mestskému
zastupiteľstvu na vybavenie.
Podľa § 5 ods. 7 toho zákona „Príslušný orgán verejnej správy je povinný prešetriť a
vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi
predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície
písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej
nedostatkov podľa odseku 5 osobe, ktorá podala petíciu, alebo osobe určenej na zastupovanie
v styku s orgánom verejnej správy. Ak nemožno vybaviť petíciu v tejto lehote, príslušný orgán
verejnej správy písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v lehote
ďalších 30 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení petície sa
primerane postupuje podľa osobitného predpisu.“
K uvedenej petícii je nevyhnutné poznamenať, že na tomto zasadnutí mestského
zastupiteľstva jej nemožno vyhovieť a to ani v prípade, ak by tak mestské zastupiteľstvo chcelo
urobiť, pretože sa týka pomenovania verejného priestranstva, pri ktorom sa postupuje podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 2b) a vyhlášky
MV SR č.31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a o číslovaní stavieb (§1 – 3). Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v § 2b ods. 1 predpisuje určovať názvy ulíc a iných verejných
priestranstiev formou všeobecne záväzného nariadenia a pri všeobecne záväznom nariadení
stanovuje povinnosť, aby návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo,
zverejnilo mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním
mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia (§ 6 ods.3). Keďže petícia bola doručená dňa
04.09.2013 táto zákonná povinnosť nemohla byť splnená.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
informáciu o doručení Petície občanov mesta Trenčín za pomenovanie priestoru pred
Posádkovým klubom Trenčín (bývalá jama, priestor medzi Ul. Hviezdoslavova, Jaselská
a Vajanského) na Námestie sv. Cyrila a Metoda s tým, že sa petíciou bude opätovne zaoberať
a vybaví ju v súlade so zákonom č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

