
Oznámenie výsledku vybavenia petície 

 
Vybavovateľ  petície: Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

Názov petície:  Petícia  za zastavenie správneho konania  vo veci  výrubu 148 stromov vo vetrolame 

pri parku   POMLÉ v Šamoríne za účelom ochrany  prírody a športového využitia daného priestoru. 

 

Text petície: My, podpísaní občania SR, v zmysle petičného zákona (zák. 85/1990 Zb.  o petičnom 

práve v platnom znení)  požadujeme, aby Mestský úrad v Šamoríne, resp. orgány kompetentné vo veci 

konať, bezodkladne zastavili správne konanie vo veci výrubu 148 stromov v lokalite Športová ulica, 

futbalový štadión, parc. č. 924/1, 925 k. ú. Šamorín (v bezprostrednej blízkosti parku POMLÉ) 

a podnikli všetky právne kroky k ochrane tohto územia a zachovaniu jeho doterajšej podoby a funkcie.  

Pre rozvoj športu neboli posúdené a využité všetky možnosti, preto v tejto otázke požadujeme verejné 

prerokovanie. 

Je kvôrová: nie 

Počet osôb podporujúcich petíciu: 1283 občanov SR 

Dátum doručenia: 01.03.2019 

Dátum vybavenia: 08.04.2019 

Spôsob vybavenia:  prešetrená  - správne  konanie  vo  veci výrubu stromov  zastavené 

Zdôvodnenie vybavenia: uvedené v oznámení o výsledku vybavenia petície 

Oznámenie o výsledku vybavenia petície  

Na Vašu petíciu   o   zastavení  správneho konania  vo veci  výrubu 148 stromov vo vetrolame 

pri parku POMLÉ  v Šamoríne , doručenú na Mestský úrad v Šamoríne  dňa 01. 03. 2019 Vám 

oznamujeme nasledovné: 

Nakoľko  žiadateľ  o výrub stromov  v  rámci správneho konania  v stanovenej lehote nedoplnil svoju 

žiadosť o doklady,  potrebné   k vydaniu rozhodnutia,  a následne šetrením vo veci bolo zistené, že 

prípadným výrubom predmetných stromov by mohla byť poškodená koreňová sústava ostatných 

vzácnych stromov, správny orgán konanie v tejto veci  rozhodnutím zastavil. 

Vydaním rozhodnutia o zastavení konania sa Vaša petícia stáva bezpredmetnou, nakoľko odpadol 

dôvod, kvôli ktorému vznikol. 

Týmto oznámením považujeme Vašu petíciu z hľadiska zákona o petičnom práve za 

zodpovedanú a vybavenú. 

V Šamoríne, dňa 08.04.2019                                                                

 Csaba Orosz 

                                                                                                                primátor mesta 

 

 

Zverejnené na webovom sídle mesta Šamorín dňa : 08.04.2019 


