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Oznámenie o výsledku vybavenia petíie

Orgán, ktorý petíiu vybavil : Obec Trnovec nad Váhom
Názov petíie: Petcia za pozataavenie taavebncch prác a verejné prerokovanie taavebncch plánov 
a projekau rekonšarukcie Hornej ulice t obyvaaeľmi Hornej ulice
Text petíiee
Dolupodpítaní obyvaaelia Hornej ulice v Trnovci nad Váhom acmao vyjadrujeme netúhlat 
t rekonšarukciou vozovky na našej ulici formou pokládky atfalaovej vrtavy na túčatnú vozovku, čím 
vznikne zmena vcšky proflu vozovkyy Rovnako netúhlatíme t jednoduchou formou pokládky 
atfalau bez vyfrézovania taarej vrtavy atfalau a bez otadenia obrubníkov, čo povedie ku kraašej 
arvácnotti rekonšarukciey Žiadame  obecné zataupiaeľtavo obce Trnovec nad Váhom o pozataavenie 
taavebncch prác a verejné prerokovanie taavebncch plánov a projekau rekonšarukcie Hornej ulice 
t obyvaaeľmi Hornej ulicey
Počet osôb podporujúíiíh petíiu: 21
Dátum doručenia: 18y 9y 2018
Dátum vybavenia: 14y 11y 2018
Spôsob vybavenia: Odložená
Zdôvodnenie vybavenia:
V uvedenej petcii otoba určená na zataupovanie v tayku t orgánom verejnej moci nedoplnila 
k tvojmu menu, priezvitku a adrete aj tvoj vlatanoručnc podpity Vzhľadom na ao, že petcia aak 
netpĺňala náležiaotti taanovené v § 5 odty 1 zákona čy 85/1990 Zy zy o petičnom práve v znení 
netkorších predpitov, Obec Trnovec nad Váhom  vyzvala dňa 18y 9y 2018 otobu určenú pre tayk 
t orgánom verejnej moci, aby aak urobila v zákonom taanovenej lehoae, aeda do 30 pracovncch dní 
od jej doručeniay 
Keďže nedotaaaky v taanovenej lehoae odtaránené neboli, Obec Trnovec nad Váhom ako prítlušnc 
orgán verejnej moci petciu v zmytle § 5 odty 4 vyššie uvedeného zákona petciu odložila 
a oznámila ao otobe určenej na zataupovanie v petcii uvedenejy
Podanie bolo predmeaom rokovania obecného zataupiaeľtavay
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