Úradný záznam o odl ožení podania – petícia obyvateľov mesta Prešov (ev. č. 91626/2016)
Mestu Prešov bola dňa 05. 04. 2016 doručená petícia obyvateľov mesta Prešov, ktorou je vyjadrený
nesúhlas s návrhom VZN o určení pravidiel času a predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Prešov, a zároveň žiadosť o schválenie otváracích hodín autoumyvárne Arcadia na Čergovskej ulici
č. 39 v Prešove od 6,00 do 22,00 hod., a to pondelok-nedeľa vrátane sviatkov.
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o petičnom práve“) petícia musí byť písomná, označená slovom "petícia" a musí obsahovať predmet
verejného alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a
adresu pobytu. Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis.
Podľa § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve ak petícia nemá náležitosti podľa odseku 1, príslušný orgán
verejnej moci do desiatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu
podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o
následku ich neodstránenia. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, orgán verejnej moci
petíciu odloží.
Predmetná petícia nespĺňala všetky náležitosti predpísané v § 4a ods. 5 a 6, § 5 ods. 1 zákona
o petičnom práve a ani na základe výzvy Mesta Prešov na odstránenie nedostatkov petície
zo dňa 06. 04. 2016, sp. zn. V. k ev. č. 91626/2016, PET-1-2016 neboli jej nedostatky odstránené, Mesto Prešov
podľa § 5 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov o d kla dá vyššie
uvedenú petíciu obyvateľov mesta Prešov.
Zároveň je v tejto veci potrebné uviesť, že prijatím nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Prešov č. 06/2016 o určení pravidiel času a predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov
bola naplnená skutková podstata tejto petície, a to v zmysle čl. 3 ods. 5 citovaného Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Prešov Prevádzkový čas v prevádzkarniach autoumyvární umiestnených na ploche s prevahou
bývania v rodinných domoch alebo bytových domoch je v dňoch: pondelok až nedeľa
a štátne sviatky v rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod.
S pozdravom
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