Oznámenie výsledku vybavenia petície
za zachovanie autobusového spoja na trase Galanta-Trstice
Vybavovateľ petície: Trnavský samosprávny kraj
Názov petície: Petícia za zachovanie medzimestského autobusového spoja
Text: My, dole podpísaní občania žiadame VÚC v Trnave, aby nám zabezpečil
a zachoval autobusový spoj na trase Galanta – Trstice s odchodom 22:15 z Galanty,
nakoľko by sa v novom cestovnom poriadku od 16.12.2019 mal zrušiť.
Je kvórová: Nie
Počet osôb podporujúcich petíciu: 20
Dátum doručenia: 28.11.2019
Dátum vybavenia:18.05.2020
Spôsob vybavenia: odložená
Zdôvodnenie vybavenia:
Petícia adresovaná Trnavskému samosprávnemu kraju nespĺňala všetky náležitosti
petície podľa § 3 ods. 3, § 5 ods.1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších prepisov (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“) - určenie a podpis osoby na
zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku;
petícia bola doručená len v kópii jej vyhotovenia. Trnavský samosprávny kraj podľa §
5 ods.4 zákona č. 85/1990 Zb. vyzval doporučeným listom zo dňa 04.12.2019 osobu
uvedenú na prvom mieste v zozname osôb podávajúcich petíciu na jej doplnenie
v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a k predloženiu petície
v originálnom vyhotovení. Zároveň adresáta výzvy poučil o odložení petície v prípade
neodstránenia nedostatkov petície. Listovú zásielku – výzvu si adresát v odbernej
lehote Slovenskej pošty neprevzal. Následne uvedenej osobe bola opätovne zaslaná
písomná výzva, ktorá bola adresátom prevzatá dňa 24.01.2020. Z dôvodu, že
nedostatky petície neboli v určenej lehote odstránené, Trnavský samosprávny kraj
podľa § 5 ods.4 zákona č. 85/1990 Zb. petíciu odložil. O odložení petície upovedomil
dňa 18.05.2020 osobu uvedenú na prvom mieste v ozname osôb podávajúcich petíciu,
ktorej adresoval výzvu.
Vyššie uvedená „výzva“ obsahovala aj oznámenie o skutočnosti, že Trnavský
samosprávny kraj prerokoval predmet petície po jej doručení s dopravcom
autobusového spoja SAD Dunajská Streda a.s. so sídlom Bratislavská cesta 918,
Dunajská Streda a rozhodol o zachovaní dotknutého autobusového spoja č. 85 linky
202 406 (s odchodom z autobusovej zastávky Galanta - žel. stanica o 22,15 hod.
a príchodom do autobusovej zastávky Trstice – kostol o 22,55 hod.).

Oznámenie bolo zverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) dňa
18.05.2020

