
Informatívna správa 

 

Petícia obyvateľov mesta Banská Bystrica a okolitých obcí proti výstavbe 

malých vodných elektrární na rieke Hron 

 

 
 

I. Mestu Banská Bystrica bola dňa 16.05.2017 doručená Petícia obyvateľov mesta 

Banská Bystrica a okolitých obcí proti výstavbe malých vodných elektrární na rieke 

Hron.  

 

Znenie  petície: 

 

„ My, občania mesta Banská Bystrica, mestskej časti Iliaš a obce Vlkanová dôrazne 

žiadame primátora mesta Banská Bystrica, aby podnikol všetky právne kroky na 

zastavenie príprav, alebo realizácie výstavby malých vodných elektrární na území 

mesta Banská Bystrica a jeho okolí, vrátanie stavieb, na ktoré už boli vydané 

povolenia. 

Zároveň žiadame poslancov mesta Banská Bystrica, aby vylúčili plánované malé 

vodné elektrárne z územného plánu mesta.“ 

 

 

K petícii bolo pripojených 127 podpisových hárkov, ktoré podpísalo celkom 2057 

občanov, z ktorých po preverení úplnosti náležitosti, ktoré je podporujúca osoba 

povinná splniť v zmysle  § 4 ods. 2 zák.č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako zákon o petičnom práve) bolo uznaných celkom 1988 

podpisov. 

 

II. Celú petíciu po obsahovej stránke posúdilo  právne oddelenie, ktoré skonštatovalo, že 

petícia nespĺňa všetky náležitosti v zmysle zákona o petičnom práve,  konkrétne ustan. 

§ 5 ods. 1 zákona, nakoľko zástupca petičného výboru nepripojil v petícii k svojmu 

menu, priezvisku a adrese pobytu aj svoj podpis. V zmysle ods. 4 tohto ustanovenia 

Mesto Banská Bystrica vyzvalo zástupcu petičného výboru na odstránenie tohto 

nedostatku do 30 dní odo dňa doručenia  tejto výzvy.  

 

III. Vzhľadom k tomu, že petícia je adresovaná obom orgánom mestskej samosprávy,  jej 

prešetrenie a vybavenie  v časti adresovanej primátorovi mesta vykonajú príslušné 

odborné útvary v zmysle ustan. § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve: 

 
„(5) 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 najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri 

prešetrení petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu“. 

 

Prerokovanie petície v časti  žiadajúcej primátora - „aby podnikol všetky právne kroky 

na zastavenie príprav, alebo realizácie výstavby malých vodných elektrární na území 

mesta Banská Bystrica a jeho okolí, vrátanie stavieb, na ktoré už boli vydané 



povolenia“ – sa uskutoční dňa 1.6.2017 za účasti petičného výboru na mestskom 

úrade. 

 

IV. Časť petície, v ktorej obyvatelia žiadajú poslancov – „aby vylúčili plánované malé 

vodné elektrárne z územného plánu mesta“ – bude prerokovaná na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva dňa 20.6.2017 za účasti petičného výboru v zmysle ustan. 

§ 5d ods. 3 zákona o petičnom práve: 

 
„(3) Ak je petícia podľa odseku 2 určená obecnému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu 

samosprávneho kraja, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a 

umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: 
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