
Petíciu podporili občania svojim podpísom na 6 petičn 'ych hárkoch (147 odpisov). 
Petičné hárky boli preskúmané v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona . 85/1990 
Zb. o petičnom präve v znení iieskorších predpisov. 

V zmysle kompetencií útvaru hlavnej kontrolórky Mesta Pezinok bola redmetná 
petícia odstúpená na referát životného prostredia, komunálnych služieb a d pravy na 
priame vybavenie. 

Z obsahu petície je zrejmé, že petícia má charakter žiadosti, s ktorou s 
(podpísaní pod touto petíciou) obracajú na vedenie mesta a mestské zas 
(citujem): „My dolu podpísaní občania, žiadame v zmysle zákona č. 85 
o petičnom práve, v znení neskorších právnych predpisov, Mesto 
o zachovanie detského ihržska na ulžcž Silvánová 3 (Hroznová) P ezžnok."- (k 
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LasRo-4951-53788/2022 Ing. Róbert Láska 	30.09.2022 

Vec: 

Výsledok vybavenia Petície za zachovanie detského ihriska na ulici Silvánová 
(Hroznová 2) Pezinok 

Dňa 12.08.2022 bolo do podateľne Mestského úradu Pezinok doruče 
označené ako Petícia za zachovanže detského ihriska na ulici Silvánová 
Pezinok, s uvederffinúclajov osoby určenej na zastupovanie v styku s orgán 
moci: M 	K 

Predmetná petícia bola podateľňou MsÚ v Pezinku zaregistrovaná v 
písomností pod číslom 50559/2022 a následne bola odstúpená a zaregis 
útvare HK v centrálnej evidencii sťažností a petícií ako podanie ozn. Pod. 
Pt. 3/2022. 

é podanie 
oznová 2) 

m verejnej 

gistratúre-   
ovaná na 

30/2022 — 

MESTO PEZINOK 
Radničné námestie 44/7 

902 14 PEZINOK 
IČO: 00305022 

DIČ: 2020662226 

BANKOVÉ SPOJENIE 
Daň  z nehnuteľnosuí 

Primn banka 
SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 

Komunálny
ÚB  
odpad - PO 

V 
SK 43 0100 0000 0030 9466 8253 

Komunalny odpad - FO 
Tatra banka 

SK 7S 1100 0000 0026 4171 0001 

Všetky oscatné platlay 
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1. Zachovanže detského ihriska na ulici Silvánová 3 (Hroznová) Pezino 

Predloženej požiadavke občanov Mesto Pezinok nevyhovie. V č'as 
predmetnej petície už bolo dané ihrisko zahrnuté v zoznarne ihrísk na 
Zoznam detských ihrísk určených na zrušenie bol vytvorený v zmysl 
ročnej kontroly bezpečnosti detských ihrísk a ich zariadení v meste P 
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zmysle STN EN 1176-7:2009 z roku 2021. Na detskom ihrisku sa nachádzali 

nebezpečné prvky nevyhovuĺáce norme STN EN 1176, boli bez označenia 

výrobným štítkom a dopadové plochy v okolí boli nevhodné. 

Ambíciou mesta v dohľadnej budúcnosti je vytvorit' jedno väčšie entrálne 

ihrisko pre zmiešané vekové skupiny v rámci jednej spádovej oblasti pre 
sídlisko Juh, Starý dvor, Muškát, Sever a ihrisko s centrálnou poloho a v okolí 

mestského Zámockého parku s obľadom na schválený rozpočet pre rok 2023. 

Zápisnica o vybavení petície č. Pt 3/2022 bola vyhotovená di'ía 30.09.2022 (v zmysle 

§5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpi43ov). So 

samotnou zápisnicou a záverom vybavenia petície bol oboznámený dňa 30.09.2022 

primátor mesta Pezinok Tng. arch. Igor Hianik 

Výsledok vybavenia Petície za zachovanie detského ihriska na ulici Silvánová 

(Hroznová 2) Pezinok je v súlade s §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnompráve 

v znení neskorších predpisov zverejnený zároveň  na webovom sídle mesta Pezinok 

www.pezinok.sk. 

Odoslaním tohto písomného oznámenia o výsledku vybavenia podanej r  etície sa 

petícia považuje za vybavenúpodľa § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

v znení neskorších predpisov. 
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