
 
Správa o podaných petíciách na Mestský úrad v Seredi   v roku  2010 

 
V zmysle  VZN č. 3/1999 pre prijímanie , evidenciu a vybavovanie petícií predkladáme 
správu  o prijatých a vybavených petíciách  v roku 2010. 
V priebehu roka 2010 boli  na Mestský úrad v Seredi doručené 2 podania  označené  ako 
petícia.  Predpísané náležitosti petície spĺňalo  a bolo riešené  ako petícia   podanie  pod 
poradovým číslom 1, podanie pod poradovým číslom 2 bolo riešené ako  požiadavka    
občanov . 
 
1. Dňa  21.4. 2010  pod podacím číslom 3040/2010 bola   doručená na Mestský  úrad v Seredi   
petícia  za zriadenie  mestského  útulku  pre týrané  a opustené zvieratá.    Táto  petícia  bola   
riešená   oddelením životného  prostredia.   
Oddelenie  ŽP po   preskúmaní  petície   vyzvalo    petičný výbor  na doplnenie  petície 
v zmysle  zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.  Petičný výbor dňa  25.5.  2010 doplnil  
potrebné   náležitosti  petície.  Zástupcovia  petičného výboru boli pozvaní   na  prerokovanie  
predmetnej   petície  na deň  9.6. 2010. Na rokovaní zástupcov  petičného výboru  
s primátorom,  zástupcom primátora , hlavnou kontrolórkou, vedúcim ŽP   a poslancami  MsZ 
bolo potrebné   prerokovať  otázky týkajúce   sa výberu vhodnej  lokality na umiestnenie 
útulku,  finančné  otázky, personálne  obsadenie,  prevádzkové náklady, ktoré  sú potrebné  
a taktiež  otázka prevádzkovateľa. Pre zodpovedné   rozhodnutie  v tejto  veci bolo   potrebné  
upresniť  dôležité   informácie , ktoré   sú potrebné  pre  zriadenie  útulku   pre týrané    
a opustené zvieratá. V závere  tohto stretnutia  bolo  petičnému  výboru v spolupráci  
s oddeleniami  MsÚ  uložené   nájsť vhodnú lokalitu  na umiestnenie   útulku,  vypracovať 
stavebný  projekt , vyčísliť  vstupné  investičné  náklady na výstavbu útulku , zabezpečiť   
personálne  chod útulku.  
 
 
2. Dňa  12.10. 2010  pod číslom  6303/2010  bolo doručené podanie   od občanov  Spádovej 
ulice č. 1144  týkajúce  sa  umiestnenia  betónového  kvetináča  so zeminou  v tesnej   
blízkosti  vchodu.   Občania  žiadali   odstránenie   betónového kvetináča z blízkosti   vchodu  
z dôvodu   obmedzenia  prístupu  k obytnému  domu. 
Oddelenie  životného prostredia   sa zaoberalo  týmto  podaním.  Nakoľko toto  podanie  
nespĺňalo  náležitosti  petície , bola  zaslaná výzva  zástupcovi  tohto  bytového  domu    na 
odstránenie   nedostatkov petície. Na  základe výzvy  neboli v stanovenej lehote  doplnené  
náležitosti petície, preto  bola  petícia  týkajúca  sa  umiestnenia  betónového  kvetináča   
odložená, o čom bol zástupca bytového   domu  upovedomený. Oddelenie  životného 
prostredia  požiadavke   občanov  bytového domu na Spádovej  č. 1144  vyhovelo a betónový   
kvetináč   odstránilo   z predmetného   priestoru  .      
 
 
 
V Seredi, dňa   27.1. 2011  


