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Vec: Petícia proti výstavbe bytového domu
Dňa 29.3.2017 bola na MsÚ v Bojniciach doručená petícia občanov proti výstavbe
bytového domu v parku medzi ulicami Školská a Tehelná. Celkom bolo predložených 25
petičných hárkov, počet podpisov občanov bol 613. Petícia bola prerokovaná na zasadnutí
mestského zastupiteľstva v Bojniciach dňa 12.4.2017, dňa 19.4.2017 sa u primátora mesta
uskutočnilo stretnutie so zástupcami petičného výboru, Pozemkového spoločenstva bývalých
urbaristov mesta Bojnice a mesta Bojnice, v zmysle prezenčnej listiny. Z rokovania bol
vyhotovený zvukový záznam, ktorý bol následne prepísaný do zápisnice, ktorá tvorila prílohu
listu, ktorý Vám bol zaslaný dňa 18.5.2017.
Zástupcovia PSBU Bojnice definovali ich očakávania, ktoré malo splniť mesto
Bojnice v prípade, že PSBU nebude bytový dom v predmetnej lokalite stavať. Na rokovanie
dňa 22.6.2017 sa dostavil na MsÚ v Bojniciach zástupca PSBÚ, na stretnutí bola o. i.
prerokovaná aj otázka adekvátnej náhrady za pozemok, na ktorom mal byť bytový dom
budovaný. Zo strany mesta Bojnice bol ponúknutý pozemok, k dnešnému dňu mesto Bojnice
nemá odpoveď na ponuku. Zámena bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva,
avšak najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva sa bude konať koncom mesiaca august.
Mesto Bojnice k vybaveniu petície tiež očakávalo uplynutie termínu, ku ktorému bolo
povinné PSBU ako stavebník predložiť stanoviská potrebné ku vydaniu územného
rozhodnutia. Tieto predložené neboli a dňa 30.6.2017 bolo spoločným stavebným úradom
vydané rozhodnutie o zastavení konania pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
bytového domu, stavebník Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov mesta Bojnice.
Týmto považujeme problematiku výstavby bytového domu v centrálnej časti Dubnice
za uzatvorenú a petíciu za vybavenú.
Je však potrebné dodať, že vlastník pozemku, v prípade, že s mestom Bojnice nedosiahne
zhodu, môže opakovane predložiť žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie
bytového domu v predmetnej časti mesta.
S pozdravom

PhDr. František Tám
primátor mesta

