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Vec: Petícia proti výstavbe obytného domu
Dňa 22.6.2017 bola na MsÚ v Bojniciach doručená petícia občanov proti výstavbe
obytného domu na pozemku parc. č. 2534 v k.ú. Bojnice, na ktorý je prístup z Cintorínskej
ulice. Celkom boli predložené 3 petičné hárky, počet podpisov 52. Petícia bola prerokovaná
na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Bojniciach dňa 28.6.2017. Z rokovania bol vyhotovený
zvukový záznam, ktorý bol následne prepísaný do zápisnice.
V zmysle § 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve je príslušný orgán verejnej moci
povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s
právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Na rokovaní dňa 28.6.2017
bolo konštatované, že predložený zámer výstavby nie je v rozpore s právnymi predpismi a
koncepčnými dokumentami mesta a oslovené orgány verejnej správy nemajú výhrady voči
výstavbe domu, vrátane napr. Dopravného inšpektorátu PZ SR.
Pre potrebu výstavby bytového domu v tejto lokalite je však stavebník povinný vyriešiť
odvedenie zrážkových vôd z budúceho bytového domu a spevnených plôch. Stavebníkovi
mesto Bojnice (uznesením Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 219 /2017) neumožnilo
zriadenie budúceho vecného bremena na právo uloženia dažďovej kanalizácie na pozemkoch
vo vlastníctve mesta Bojnice, čím nateraz znemožnilo výstavbu bytového domu.
Týmto považujeme problematiku výstavby bytového domu v centrálnej časti Bojníc na
Cintorínskej ulici za uzatvorenú a petíciu za vybavenú.
Je však potrebné dodať, že stavebník - vlastník pozemku, v prípade, že s mestom Bojnice
nedosiahne zhodu a získa súhlas iného vlastníka pozemku, ktorým bude možné odvedenie
dažďových vôd z pozemku parc. č. 2534 v k.ú. Bojnice, môže opakovane predložiť žiadosť o
vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie bytového domu v predmetnej časti mesta.
S pozdravom

PhDr. František Tám
primátor mesta

