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V Považskej Bystrici, 19. 12. 2016. 

 

Vážené Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 
 

 

dňa 9. 12. 2016 s nami prerokovali (podľa § 5d ods. 1 Zákona č. 29/2015 Z. z. ...) 
zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka  

na čele s pani ministerkou Ing. Gabrielou Matečnou príslušné body Petície za 
zdravé potraviny a za Slovensko bez GMO, ktoré spadajú do kompetencie MPRV SR. 
 

Žiadame Vás o informáciu, kedy máme očakávať písomný výsledok vybavenia 

petície, ktoré by malo nasledovať po prešetrení petície (podľa § 5 ods. 5 Zákona č. 

85/1990 Zb. o petičnom práve). 

 

Keďže podľa Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve je príslušný orgán verejnej 

moci povinný zaslať písomne do 30 dní od doručenia petície výsledok jej vybavenia 

a prerokovanie našej petície sa uskutočnilo až po tomto termíne (pravdepodobne z 

dôvodu, že pôvodné - Vami navrhované stretnutie 2. 12. bolo presunuté na žiadosť člena 

petičného výboru Daniela Lešinského, teda z našej strany), chceli by sme Vás požiadať 

veľmi pekne o informáciu, v akom termíne môžeme očakávať písomný výsledok 

prešetrenia petície a teda aj zverejnenie výsledku vybavenia petície, 
 

ktoré vyplýva z § 5 ods. 7 Zákona č. 29/2015 Z. z., Zákona, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov atď., 

 

" Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia 

petície na svojom webovom sídle,2c) ak ho má zriadené a na 

elektronickej úradnej tabuli,2d) ak to technické podmienky 

umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia." 
 

Dovoľte nám citovať Dôvodovú správu k zákonu č. 29/2015 Z. z., atď., kde 

 

"V odseku 7 sa zavádza sa povinné zverejňovanie výsledku vybavenia petície. 
Petície predstavujú nástroj  zvyšovania miery občianskej aj politickej participácie a nástroj 

na znižovanie demokratického deficitu prostredníctvom výraznejšieho zapájania občanov 

do rozhodovania a verejných záležitostí.  
Povinné zverejňovanie výsledku vybavenia petície nadväzuje na ciele vlády SR 

vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády na roky 2012-2016, v rámci ktorých chce 
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vláda „priblížiť štát k občanovi“ a „podporiť aktívny dialóg s občianskou 

spoločnosťou a so zástupcami z neziskového sektora“.  

Zverejnením výsledku  vybavenia petícií sa zároveň zavádza efektívny spôsob 

kontroly orgánov vybavujúcich petíciu občianskou spoločnosťou." 

 
 

 

 

Ak boli kroky na doručenie a zverejnenie výsledku vybavenia petície zo strany 

MPRV SR už uskutočnené, považujte túto žiadosť za bezpredmetnú. 

 

 

 

S pozdravom za Slovensko bez GMO 
 

 

 

 

 

 

Mária Stieranková 

 

 

 

 

 

 

Martin Chudý 

 - osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy - Partizánska 1105/25, 

017 01 Považská Bystrica 


