Určené na zasadnutie
MsZ v Moldave nad Bodvou
Dňa: 23.08.2017
K bodu programu č.: 5
Názov dokumentu:
Prerokovanie petície na rozšírenie predškolského vzdelávania na ul. Budulovská
predkladá:

vypracované:

PaedDr. Klára Vranaiová
prednosta úradu

Mgr. Jana Kolesárová
právny odbor

prerokované:

materiál obsahuje:

dôvodovú správu
petícia

 Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

Legislatívne východiská:
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto
materiálom:
Finančný a majetkový dopad na rozpočet
mesta:
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle nevyžaduje sa
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle nevyžaduje sa
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
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 č. 5
Prerokovanie petície na rozšírenie predškolského vzdelávania na ul.
Budulovská
Dňa 19.07.2017 bola mestu Moldava nad Bodvou doručená petícia na rozšírenie predškolského
vzdelávania na ul. Budulovská.
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.
Orgánmi mesta Moldava nad Bodvou sú primátor mesta a mestské zastupiteľstvo.
Občania mesta Moldava nad Bodvou žiadajú kompetentných na zabezpečenie vhodných priestorov
pre potreby rozšírenia kapacít predškolského vzdelávania detí z rómskej osady na Budulovskej
ulici v Moldave nad Bodvou. Petíciou ďalej občania žiadajú zrušenie prijatého uznesenia č.
450/2017 o zámere výstavby kontajnerovej školy na ul. Budulovskej z dôvodu, že predmetný
zámer výstavy kontajnerovej školy v osade na Budulovskej ulici je segregačný, nakoľko vyčleňuje
menšinovú mládež z procesu integrácie.
Keďže ide o požiadavky, ktoré patria z prevažnej väčšiny do kompetencie mestského
zastupiteľstva ako príslušného orgánu územnej samosprávy podľa § 5c zákona o petičnom práve,
predkladáme túto petíciu MsZ na jej vybavenie.
Petícia obsahuje 120 podpisov.
Lehota na vybavenie petície uplynie 31.8.2017.
Na 23. zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo dňa 25.4.2017 mesto zaradilo do programu rokovania
prerokovanie petície na zriadenie elokovanej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Počas
rokovania o tejto petícii MsZ prijalo uznesenie č. 453/2017, ktorým prerušilo rokovanie o tomto
bode. Keďže táto petícia nebola vybavená navrhujeme MsZ, aby zvážilo dodatočne vybaviť aj túto
petíciu, ktorej obsah úzko súvisí s požiadavkami petície doručenej 19.7.2017.
§ 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
(1) 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.
(2) Na účely tohto zákona orgánmi verejnej moci sú
a) štátne orgány,
b) orgány územnej samosprávy,
c) osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach iných osôb.
§ 5c zákona č. 85/1990 Zb. 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.
§ 7 zákona o petičnom práve:
Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a
kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona o sťažnostiach.

§ 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
(1)Tento zákon upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností
fyzických osôb alebo právnických osôb.
(2)Na účely tohto zákona je
a) vybavovaním sťažnosti prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti,
b) vybavením sťažnosti vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti
alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti.

