Č. sp. 489/2016

V Dunajskej Lužnej dňa 13.06.2016

Výsledok vybavenia petície V zmysle §5, ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov je orgán verejnej moci povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom
webovom sídle a na elektronickej úradnej tabuli, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.
Dňa 13.04.2016 bola Obci Dunajská Lužná doručená petícia za vybudovanie oddychového parku vedľa
detského ihriska na Úzkej ulici v Dunajskej Lužnej vo väčšom rozsahu, ako je odhlasované obecným
zastupiteľstvom, ktorú podal petičný výbor spolu so zástupcom v zložení:
• JUDr. Ing. Miroslav Zajac – predseda výboru (poverený na zastupovanie v styku s orgánom verejnej
moci),
• Jaroslav Nagy,
• Mgr. Richard Ceizel.
V podanej petícii obyvatelia a návštevníci Obce Dunajská Lužná žiadali Obecný úrad a Obecné
zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej, aby rozhodli o vybudovaní oddychového parku na Úzkej ulici
v Dunajskej Lužnej v rozsahu, v akom bol navrhnutý investorom obytného projektu Vilové domy –
Dunajská Lužná, spoločnosťou Tatra Residence, a.s., teda na väčšine (po celej dĺžke) pozemku
nachádzajúcom sa medzi predzáhradkami vlastníkov bytov, vybudovaným detským ihriskom a cestami
vedúcimi okolo predmetného pozemku a s vybudovaním v rámci tohto pozemku max. 28 parkovacích
miest pozdĺž požadovaného oddychového parku.
V zmysle § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve orgán verejnej moci petíciu prešetril a vybavil v zákonom
stanovenej lehote. Vzhľadom na to, že o predmete petície museli rozhodnúť poslanci Obecného
zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej na svojom rokovaní, bolo potrebné stanovenú lehotu na vybavenie
petície predĺžiť v zmysle § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve.
Na základe ustanovenia § 5 ods. 7 ,,orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície
na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli ak to technické
podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia“.
Predmet podanej petície bol prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 31.05.2016, ktoré
sa zaoberalo žiadosťou zo dňa 21.03.2016 č. 1948/2016, ktorú podali zástupcovia vlastníkov bytov
Úzka ul. o rozšírenie oddychovej zelenej zóny v spojení so žiadosťou č. 3314/2015 zo dňa 16.10.2015
podanou spoločnosťou Tatra Residence a.s. o zmenu podmienok v zmluve o spolupráci č. 853002/2012.
Obecné zastupiteľstvo zrušilo pôvodné uznesenie č. 2015/5-11, v ktorom bol stanovený počet 60
parkovacích miest a na zvyšnej časti pozemku (pri detskom ihrisku) mala spoločnosť Tatra Residence
a.s. vybudovať rekreačnú a oddychovú zónu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo nové podmienky zmluvy o spolupráci, v ktorých je sú stanovené
podmienky vybudovať do 31.12.2016 spevnenú plochu s počtom 40 parkovacích miest a na zvyšnej
časti pozemku vybudovať rekreačnú a oddychovú zónu. Realizácia sa uskutoční podľa obcou
schváleného projekčného zámeru a projektu.
Týmto považujeme petíciu za vybavenú.

