M est o TURZOVKA

Turzovka 7.5.2019

ej. 3868/2019

JUDr. Hruška
Turzovka,

Radoslav

Vyšný koniec 471

Vec: Petícia

- vy r o z u men

i e.

Mestský úrad v Turzovke obdŕžal
"Petícia občanov

mesta Turzovka

petíciu s názvom
za dobudovanie

v meste Turzovka určená poslancom
Preštudovaním
kanalizačnej

tejto

petície

verejnej kanalizácie

mestského zastupitel'stva
bolo

zistené,

že

občania

siete, pred opravou cesty 1I/531 prechádzajúcou

na Semetešskej

a primátorovi
sa

ceste

mesta.

domáhajú

vybudovania

touto lokalitou.

Podl'a § 3 zákona Č. 85/1990 Zb. v platnom znení O petičnom práve /d'alej len zákon/
I/Na zostavenie petície. obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície orgánu verejnej moci môžu osoby
podávajúce petíciu vytvorit petičný výbor.
2IPetičn~' výbor nie je právnickou

osobou.

3N petícii sa určí osoba na zastupovanie \ styku s orgánom verejnej moci. ktorá dovŕšila 18 rokov veku
(ďalej len "zástupca"). Ak je vytvorený petičuý výbor. určujú zástupcu členovia petičného výboru

Podl'a zákona majú mať osoby uvedené aj bydlisko, čo nie je vo všetkých prípadoch uvedené.

Podl'a § 3 zákona

č.442/2002

Zz. v platnom znení o verejných vodovodoch a verejných

kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001

Z. z. o regulácii v sieťových

odvetviach

Zriaďovanie

a vlastníctvo verejných vodovodov a verejných

kanalizácií

/

(l)

Verejné vodovody a verejné kanalivácic
sa zriaďujú a prcx ádzkujú \ o verejnom záujme najmä na účel:
hromadného /ásobov ania ob: \ atclov pitnou \ odou a hromadného odx ádvania odpadový ch \ ôd /.0
sidcln-, ch ltt\ arm. Voda \ o \ crcjnom \ odox odc IllUSI splňat' po/iada, k: na ", alitu pitnej v odv , ak orgán
vcrcjncho /.dľa\ otnictx ainero/hodnc
inak.

(2)
Vlastníkom
verejných vodovodov a vcrcjnvch kanalizacu
móvc byt / dôvodu verejného záujmu iba
prá, nicka osoba so sídlom na území SIO\ cnskcj rcpublikv . ktorá je bezúhonná
Práv nicka osoba preukazuje
bezúhonnosť I~ pisom / registra treste- . Na účel preukázania bezúhonnosti posky Inc práv nicka osoba údaje
potrebne na I~ iiadanic I ~ pisu / registra trcstol.::1 Údaje podla tretej I ct: mimsicrstvo bezodkladne zašle I
elektronickej pod obc prostrcdnict I om elektronickej
komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej
republiky na vydanie I~ pisu / registra trestov
l napriek

formálnym

nedostatkom

že nie je v jeho kompetencii
svojej

pozície

pôsobiť

sa mesto zaoberalo

vybaviť

a aktívne

k spokojnosti

vystupovať

predmetnou

žiadosť

petíciou pričom zistilo,

občanov.

na príslušných

Mesto však bude zo

inštitúciach,

aby Vaša žiadosť

bola kladne vybavená

Dňa
doručiť

7.5.2019

bola emailorn

ako kontaktnej

nenachádzala

osobe

a prvá osoba

doručená

žiadosť

odpoveď,

na danú

, ktorej sa zasiela odpoveď

od Radoslava
petíciu,

Hrušku

pretože

táto

s tým,
sa tam

že žiada
doteraz

v prípade, že nie je uvedená kontaktná

osoba nemala uvedené bydlisko.
Kópiu Vašej

petície

posielame

SEV AK-u Žilina.
.J
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