
OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE 

Číslo: 1/2021  

Číslo: OUN/02/68/2022 

Vybavovateľ petície: Obec Nováčany, obecné zastupiteľstvo obce Nováčany 

 

Názov petície: „za nesúhlas umiestnenia kompostoviska na parcelách 355/2 a 365 v kat. území obce 

Nováčany, okres Košice-okolie“ 

Text: „My podpísaní občania touto petíciou žiadame Obecné zastupiteľstvo Obce Nováčany v súlade 

s §13a ods.3, písm. a), bod 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nadväznosti na zákon        

č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, aby zrušilo vybudovanie a zriadenie kompostárne na parcelách 

355/2 a 365 v kat. území obce Nováčany z dôvodu bezprostrednej blízkosti obytnej zóny a ohrozenia 

zdravia občanov.“ 

Počet zástupcov petície: 3 

Počet podpísaných osôb petície: 103 

Počet hárkov petície: 4  

Dátum doručenia: 22.12.2021 mailom 

Dátum výzvy na doplnenie petície: 03.01.2022 poštou s doručenkou 

Dátum opakovaného doručenia: 19.01.2022 osobne na podateľňu  

Dátum vybavenia: 07.02.2022 

Spôsob vybavenia: 

Stanovisko k petícii za nesúhlas umiestnenia kompostoviska na parcelách 355/2 a 365 v kat. území 

obce Nováčany, okres Košice-okolie: 

Na základe prešetrenia petície občanov, zistenia skutkového stavu veci, súladu alebo rozporu s 

právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom je možné petíciu vyhodnotiť ako 

neopodstatnenú, a to z dôvodu súladu drobnej stavby s platnými právnymi predpismi a vydanými 

rozhodnutiami, vyjadreniami a súhlasmi orgánov štátnej správy, ako aj uznesenia obecného 

zastupiteľstva, a na podklade opatrení v rámci odpadového hospodárstva obce Nováčany.   

Vyhodnotenie petície ako neoprávnenej z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok zákona                 

č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších právnych predpisov podľa §5 ods. 1,2,4 zákona. 

V opakovanom doručení petície neboli odstránené nedostatky a to  na podpísané hárky bolo dotlačene 

oznámenie petícia a označenie predmetu záujmu petície, čo malo byť vykonané pred 

podpisovaním hárku petície občanmi obce. Hárky majú mať všetky náležitosti pred podpisom aby 

občania boli informovaní pod čo sa podpisujú.              

Výsledok vybavenia petície číslo 1/2021 bol zverejnený orgánom verejnej moci na oficiálnom 

webovom sídle Obce Nováčany dňa 10.02.2022. Zverejnenie link: https://www.obecnovacany.sk/-uradna-

tabula  
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