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 Č. j. : 7154/MSUST/OVS/1732/2020 
   
      Váš list značky/zo dňa:                   Vybavuje:                    Stará Turá dňa: 

     626/2020/20.1.2020       JUDr. Šuchta/032/746 16 19     08.04.2020 

            

Vec:    Oznámenie o vybavení petície proti zriadeniu psieho ihriska na Ulici Mýtnej 

v priestoroch parku pred poliklinikou  

  

 V súlade s § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov  (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“)Vám oznamujeme, že sme vyhoveli požiadavkám 

petície proti zriadeniu psieho ihriska na ulici Mýtnej  v priestoroch parku pred poliklinikou 

(ďalej len „vaša petícia“)  v celom rozsahu  - v dôsledku čoho nepripravujeme a ani nebudeme 

v budúcnosti pripravovať umiestnenie psieho ihriska na  ulici Mýtnej  v priestoroch parku pred 

poliklinikou.  

 

            Tento postoj samosprávy  mesta Stará Turá oznámil primátor mesta Stará Turá už na 

verejnom zhromaždení občanov dňa 30.01.2020. Zároveň skutočnosť, že zo strany orgánu 

samosprávy mesta Stará Turá, ktorému ste adresovali Vašu petíciu,  došlo ku  akceptovaniu  

všetkých požiadaviek Vašej petície   sme Vám ústne oznámili  aj na osobnom pracovnom 

rokovaní v kancelárii vedúceho oddelenia vnútornej správy Mestského úradu mesta Stará Turá 

dňa 13.02.2020. 

  

Vyhovením všetkým požiadavkám Vašej  petície v celom rozsahu sme petíciu v súlade 

s § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb.     v y b a v i l i . 

 

Ospravedlňujeme sa, že Vám posielame písomné oznámenie  o vybavení Vašej petície 

až v tejto dobe, čo bolo zapríčinené mimoriadnou situáciou, spôsobenou šírením pandémie 

COVID 19, v rámci čoho bol  v dôsledku  nariadenej karantény  aj obmedzený režim na 

Mestskom úrade mesta Stará Turá a prednostne sa realizovali opatrenia proti šíreniu tejto 

nákazy. 

   

 

                              S pozdravom 

                                                                            PharmDr. Leopold Barszcz 

                Primátor 
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