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Petícia občanov o nesúhlase proti plánovanej výstavbe parkovacích státi na Nám. Ľ. Štúra 9 
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Legislatívne východiská: 
 

 Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
 Zákon 369/1990 Zb. 

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 
 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

 
120 609,22 - € 
 

Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 
9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

 
nevyžaduje sa 
 

Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 
9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

nevyžaduje sa 

Oznámenie osobného záujmu podľa ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem 
o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa k bodom č............ 
 

Petícia občanov o nesúhlase proti plánovanej výstavbe parkovacích státi na Nám. Ľ. Štúra 9 
– 12 v Moldave nad Bodvou.  

 
 

 
Dňa 12.02.2019 bola mestu Moldava nad Bodvou doručená petícia, ktorou obyvatelia 

v zmysle petičného práva, vyjadrili nesúhlas proti plánovanej výstavbe parkovacích státi na Nám. Ľ. 
Štúra 9- 12, v Moldave and Bodvou, nakoľko by podľa nich realizáciou navrhovaného parkoviska, 
by sa negatívne ovplyvnil život osôb bývajúcich v bytovom dome.  
 
Petíciu podpísalo 71 obyvateľov. 
 
Mestský úrad mesta Moldava nad Bodvou následne na prejednanie petície inicioval verejné 
stretnutie zastupiteľov vedenia mesta s jeho obyvateľmi dňa 08.03.2019. Na verejnom stretnutí boli 
prerokované 4 alternatívy možného parkovania v danej lokalite, pričom momentálne investičný 
odbor mesta Moldava nad Bodvou spracuváva  a pripravuje možnosti realizácie týchto alternatív.  
 
 
Podľa  § 1 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve ( 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 (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci.“ 
 
Podľa § 5c zákona o petičnom práve: „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 čl. VIII ods. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva mesta Moldava nad Bodvou 
MsZ je povinné na zasadnutí MsZ, prerokovať všetky petície a iné iniciatívy obyvateľov mesta 
adresované MsZ, ktoré obsahujú všetky náležitosti podľa zákona o petičnom práve podporenú 1 000 
osôb, alebo aspoň 8 % osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy mesta.  
 
Podľa čl. VIII ods. 2 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva mesta Moldava nad Bodvou 
MsZ na svojom rokovaní prejedná petíciu podľa čl. VIII ods. 1) tohto rokovacieho poriadku aj 
v prípade, ak nie je adresovaná MsZ, alebo je podporená osobami oprávnenými voliť do orgánov 
samosprávy mesta nepresahujúcich 8 % a primátor ju navrhne zaradiť do bodu programu z dôvodu, 
že predmetom petície je dôležitý verejný a spoločenský záujem hodný osobitného zreteľa.  
  
Podľa vyššie uvedeného príslušným orgánom na prerokovanie a vybavenie petície je Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou. 
 
V súlade s vyššie uvedeným, preto navrhujeme poslancom Mestského zastupiteľstva v Moldave nad 
Bodvou, aby na základe vyššie uvedeného prijali toto uznesenie. 
 
 
 



 
Návrh na uznesenie 

 
Uznesenie č. ..../2019 z 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 11.04.2019 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
  
 

 berie na vedomie  
 
v súlade s § 5c zákona o petičnom práve ako aj čl. VIII ods. 2 Rokovacieho poriadku mestského 
zastupiteľstva mesta Moldava nad Bodvou predloženú petíciu občanov zo dňa 12.02.2019, ktorí 
vyjadrili nesúhlas proti plánovanej výstavbe parkovacích státi na Nám. Ľ. Štúra 9- 12, v Moldave 
and Bodvou.  
 
 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7.zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

          
 


