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  OU-TT-OSZP3-

2018/002696/ŠSOPaK/Ze                                                      

Mgr. Zemkova/379 19.11.2018 

Vec:  

Oznámenie výsledku vybavenia petície 

 

Na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OSŽP Trnava“), boli dňa 30.08.2018 

doručené  petície, od  Lenka Chromiaková, Ustianska 28, 917 01 Trnava,  petícia č. 1 vo veci: 

„nesúhlas voči pokute pre Augustína Chromiaka“ a petícia č. 2 vo veci: “nesúhlas voči 

momentálnej situácii na ulici Ustianska, mestská časť Kopánka, so stavom a neprebiehajúcou 

starostlivosťou o stromy na tejto ulici, konkrétne lipy malolisté a taktiež mestskú zeleň na 

chodníkoch.  

 

Na základe  uvedeného  nie   je možné   podať  petíciu voči pokute,  nakoľko je v rozpore s 

§ 1 ods. 4  zákona č. 85/1990 Zb. zákon o petičnom práve, v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o petičnom práve“), – v zmysle v zmysle § 1 ods. 4  zákona  o petičnom práve, petícia 

nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, 

popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv. 

 

OSŽP Trnava vydal rozhodnutie pod č. OU-TT-OSZP3-2018/002696/ŠSOPaK/Ze zo dňa 

07.08.2018 v zmysle platných predpisov.  Voči predmetnému rozhodnutiu bolo podané v zákonnej 

lehote odvolanie, ktoré bolo v zmysle § 58 zákon č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (správny 

poriadok), v znení neskorších predpisov postúpené odvolaciemu orgánu, Okresnému úradu Trnava, 

Odboru opravných prostriedkov, Vajanského 22, 918 67  Trnava.  

 

Petícia č. 2 vo veci: „nesúhlas voči momentálnej situácii na ulici Ustianska, mestská časť 

Kopánka, so stavom a neprebiehajúcou starostlivosťou o stromy na tejto ulici, konkrétne lipy 

malolisté a taktiež mestskú zeleň na chodníkoch“ bude postúpená v zmysle § 5 ods. 3 zákona 

o petičnom práve miestne a vecne príslušnému orgánu, teda Mestu Trnava, Hlavná 71, 917 71 

Trnava. V zmysle § 69 ods. 1 písm. a) zákon č. 543/2002 Z. z. zákona o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov, obec vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany 

drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. 

  

Ing. Rudolf Kormúth 

vedúci odboru 

 

 


