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Oznámenie o vybavení petície
Vážená pani,
Mestskému úradu Senica bolo dňa 21.07.2021 spolu so sprievodným listom označeným
ako „Sťažnosť“ doručené podanie označené ako „Petícia“ obyvateľov mestskej časti Čáčov
ohľadom zatvorenia prevádzky v obytnej mestskej časti Čáčov – Slovenská reštaurácia
Centrum. V petícii poukazujete na to, že prevádzka nemá odhlučnené steny, zábavy sa konajú
do neskorých nočných hodín, obyvatelia sa nemôžu vyspať a preto nesúhlasíte
s prevádzkovaním tohto podniku. Ďalej poukazujete na to, že návštevníci kričia, rozbíjajú
fľaše, ktoré majú nahádzané pri domoch.
Z obsahu petície vyplýva, že sa domáhate o zákaz zábav v tomto priestore a o jeho
presun mimo obývanú časť mestskej časti Čáčov.
Právny rámec podľa zákona o petičnom práve
V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve: „Orgán verejnej moci,
ktorému bola petícia doručená, je povinný petíciu prijať. Ak z obsahu petície vyplýva, že nie je
príslušný vybaviť ju, petíciu do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia postúpi
príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Ak nie je príslušný na vybavenie jej
časti, kópiu petície s uvedením príslušnej časti do desiatich pracovných dní postúpi
príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi“.
Podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve: „Príslušný orgán verejnej moci je povinný
prešetriť a vybaviť petíciu, tak aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor
s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície
písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej
nedostatkov podľa odseku 4 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán
verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najskôr do 60
pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení petície sa primerane
postupuje podľa osobitného predpisu“.
Vyhodnotenie petície
Na základe zisteného skutočného stavu vecí, ako aj súladu alebo rozporu s právnymi
predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom, si Vám týmto dovoľujeme oznámiť,

že Vašej petícii vo forme žiadosti o zákaz zábav v tomto priestore a o jeho presun mimo
obývanú časť mestskej časti Čáčov nebolo vyhovené.
Odôvodnenie
Vzhľadom k tomu, že Mesto Senica nie je v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov oprávneným vykonávať
kontroly hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí a udeľovať súhlasy alebo zákazy na
tomto úseku, tak bola časť petície týkajúca sa hluku podľa § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve postúpená dňa 02.08.2021 na Regionálny úrad verejného zdravotníctva
v Senici, Kolónia 557, 905 01 Senica.
Časť petície týkajúcej sa nahádzaných prázdnych fliaš pred prevádzkou a do trávnatých
„predzahrádok“ okolitých domov bola postúpená na vybavenie Mestskej polícii v Senici
(ďalej len „MsP“) za účelom dodržiavania verejného poriadku a povinností usporiadateľa
podľa § 5 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
Vykonanými previerkami zo strany MsP počas mesiacov jún a júl 2021, najmä v dňoch
25.6., 03.07., 10.07., 17.07., 24.07., 31.7.2021 neboli zadokumentované žiadne priestupky
a iné protiprávne konania, ktoré by boli riešené v správnom alebo blokovom konaní. Taktiež
v uvedených dňoch mali jednotliví príslušníci MsP poverenia na vykonávanie dozoru nad
dodržiavaním podmienok kultúrneho podujatia podľa zákona č. 96/1991 Zb. o verejných
kultúrnych podujatiach, avšak ani podľa tohto zákona neboli zistené také porušenia, ktoré by
si vyžadovali právny postih usporiadateľa a následný postup podľa správneho poriadku.
V zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach nemá mesto
právomoc podujatie zakázať, nakoľko tam je zo strany usporiadateľa len ohlasovacia
povinnosť. Na každé jedno podujatie, ktoré tam bolo doposiaľ konané, tak bola splnená
oznamovacia povinnosť.
Mesto Senica prostredníctvom mestskej polície aj v súčasnosti vykonáva pred
pohostinstvom Centrum v Čáčove zvýšené kontroly za účelom monitorovania verejného
poriadku a ostatných predpisov na úseku občianskeho spolunažívania, pričom prioritou je aj
naďalej pokračovať v dodržiavaní právnych predpisov, ktoré patria do právomocí
a kompetencií mesta Senica.
V Senici dňa 24.08.2021
Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor mesta Senica

Oznámenie bolo vypracované v 2 rovnopisoch, ktoré obdržia:
1x pre centrálnu evidenciu petícií
1x pre zástupcu

