Dôvodová správa
k prerokovaniu petície
„podporujúcej vznik ubytovacieho zariadenia v priestoroch OPS na Štúrovej ulici
na ubytovanie cudzincov, ktorí sa prechodne zdržiavajú na území mesta Vráble
za účelom výkonu práce“
Dňa 29. januára 2018 bola na mestský úrad doručená pod č. záznamu 1675/2018 petícia
„podporujúca vznik ubytovacieho zariadenia v priestoroch OPS na Štúrovej ulici
na ubytovanie cudzincov, ktorí sa prechodne zdržiavajú na území mesta Vráble za účelom
výkonu práce“.
V texte petície sa uvádza:
„Podpísaní občania mesta Vráble žiadame primátora mesta a mestské zastupiteľstvo, aby
v rámci svojich kompetencií, najmä v rámci kompetencií týkajúcich sa prípravy a
schvaľovania územného plánu mesta a vydávania stavebných povolení a kolaudačných
rozhodnutí, usmerňovania činnosti podnikateľov na území mesta a zabezpečovania verejného
poriadku v meste, podnikli všetky kroky potrebné k tomu, aby cudzinci, ktorí sa prechodne
zdržiavajú na území mesta za účelom výkonu práce, boli ubytovaní legálne v zariadeniach
na to určených za dodržania potrebných ubytovacích a bezpečnostných štandardov.
Podporujeme vznik ubytovacieho zariadenia v priestoroch OPS na Štúrovej ulici. Sme
presvedčení, že je to vhodné miesto vo Vrábľoch, kde prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia
dokáže zabezpečiť poriadok, čistotu a bezpečnosť.
Sme si vedomí, že podniky v priemyselnom parku súrne potrebujú pracovnú silu a pokiaľ
nechceme aby od nás tieto podniky odišli, tak potrebujú pracovníkov, ktorí nie sú z Vrábeľ
alebo zo Slovenska.
Nesúhlasíme, aby zahraniční pracovnici boli načierno ubytovávaní po bytoch na sídliskách a
taktiež po rodinných domoch.“
Podľa údaja uvedeného v krycom liste petície, obsahuje 418 podpisov občanov „spĺňajúcich
náležitosti“. Relevantnosť informácie o počte podpísaných občanov je možné spochybniť,
nakoľko niektoré v petícii uvedené údaje sú nečitateľné, prípadne pri niektorých nie sú
uvedené úplné adresy v zmysle § 4 ods. 2 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom
znení. Podľa § 4a ods. 7 zákona „orgán verejnej moci nemusí brať do úvahy podporu petície
tých osôb, ktoré o sebe uviedli údaje nečitateľne, neúplne alebo nepravdivo“. Zákon však
na druhej strane v tejto oblasti nestanovuje požiadavku minimálneho počtu podpisov
pod petíciou, preto v zásade platí, že orgán verejnej správy je povinný sa zaoberať petíciou
s akýmkoľvek množstvom podpisov.
S ohľadom na uvedené petícia spĺňa náležitosti v zmysle zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve v znení neskorších zmien. Keďže petícia bola v zmysle preambuly adresovaná
primátorovi mesta a mestskému zastupiteľstvu, podľa § 5d ods. 3 zákona je zastupiteľstvo
povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania
petície zástupcovi a členom petičného výboru.
Je tu však jedno ale...
Petícia zo dňa 29. januára 2018 sa dotýka rovnakej problematiky ako petícia zo dňa
13. septembra 2017, ku ktorej už bolo prijaté stanovisko mestského zastupiteľstva. Takéto
prípady rieši zákon o petičnom práve vo svojom § 5b, podľa ktorého „ak petícia podaná v tej
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istej veci neobsahuje nové skutočnosti, orgán verejnej moci oznámi zástupcovi alebo osobe,
ktorá petíciu podala, stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície“.
Dňa 25. júla 2017 bola na mestský úrad pod. č. záznamu 17031/2014 doručená petícia
podpísaná 89 obyvateľmi mesta Vráble „proti poskytnutiu ubytovania zahraničných
pracovníkov v priestoroch bývalej OPS Vráble na Štúrovej ulici a proti nadmernému hluku
vo firme NOVOKLIM Vráble, ktorá taktiež sídli v priestoroch bývalej OPS Vráble na Štúrovej
ulici“.
V texte petície sa okrem iného uvádza:
„Dolupodpísaní občania mesta Vráble žiadame Mestské zastupiteľstvo Vráble v zmysle
petičného práva o zrušenie ubytovania zahraničných pracovníkov v priestoroch bývalej OPS
Vráble, nakoľko ubytovanie je v blízkosti rodinných domov a občania v tomto okolí sa cítia
ohrození.
Touto petíciou sa Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch zaoberalo na svojom 26. zasadnutí
konanom 13. septembra 2017 a prijalo k nej uznesenia č. 268a – 268c/2017. Na základe
uvedených uznesení bol dňa 5. októbra 2017 na pôde Stavebného úradu Vráble vykonaný
stavebný dohľad, ktorý v predmetnej veci zistil správny delikt a dňa 9. októbra 2017 odovzdal
vec na prejednanie správneho deliktu (č. zázn. 2175/2017-003-Rf). Na tom istom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch bolo zároveň prijaté uznesenie č. 269/2017, v ktorom
mestské zastupiteľstvo neschválilo zmenu územného plánu, ktorú požadoval navrhovateľ
RH SOUND, s. r. o. Vráble a ktorá sa týkala práve vybudovania zariadení určených
na prechodné ubytovanie v dotknutej lokalite Štúrovej ulice označovanej ako OPS.
Na základe uvedených argumentov navrhujeme nasledovné uznesenia:
Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
petíciu „podporujúcu vznik ubytovacieho zariadenia v priestoroch OPS na Štúrovej ulici
na ubytovanie cudzincov, ktorí sa prechodne zdržiavajú na území mesta Vráble za účelom
výkonu práce“ zo dňa 29. januára 2018.
b) odporúča
odoslať osobe určenej na zastupovanie petície na „podporu vzniku ubytovacieho
zariadenia v priestoroch OPS na Štúrovej ulici na ubytovanie cudzincov, ktorí sa
prechodne zdržiavajú na území mesta Vráble za účelom výkonu práce“ zo dňa 29. januára
2018 informáciu o riešení petície „proti poskytnutiu ubytovania zahraničných pracovníkov
v priestoroch bývalej OPS Vráble na Štúrovej ulici a proti nadmernému hluku vo firme
NOVOKLIM Vráble, ktorá taktiež sídli v priestoroch bývalej OPS Vráble na Štúrovej
ulici“ zo dňa 13. septembra 2017.
Vo Vrábľoch dňa: 20. 2. 2018
Vypracoval: Ing. Juraj Čokyna, vedúci OOaS MsÚ Vráble
Predkladá: Ing. Tibor Tóth, primátor mesta Vráble
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