Č. sp. 489/2015
V Dunajskej Lužnej, dňa 13.11.2015
Výsledok vybavenia petície
V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
obec Dunajská Lužná ako orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície .
Dňa 13.11.2015 bola Obci Dunajská Lužná doručená petícia, v ktorej obyvatelia obce žiadali
o zamedzenie protiprávneho umiestnenia a prevádzkovania stavby „ Prízemná
telekomunikačná stavba a OVB 1072BR a NN prípojka“ na pozemku parcelné číslo 180/13
v katastrálnom území Jánošíková v obci Dunajská Lužná a súčasne v podanej Petícii
a) vyjadrili nesúhlas s umiestnením a prevádzkovaním stavby „ Prízemná telekomunikačná
stavba a OVB 1072BR a NN prípojka“ na pozemku parcelné číslo 180/13 v katastrálnom
území Jánošíková v obci Dunajská Lužná,
b) žiadali stavebný úrad v Dunajskej Lužnej, aby zamedzil protiprávnemu užívaniu stavby,
ktorá je bez právoplatného stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia,
c) žiadali zahájiť konanie o dodatočnom povolení stavby v zmysle § 88a ods. 1 stavebného
zákona a v prípade splnenia zákonných podmienok nariadiť odstránenie stavby,
d) žiadali, aby v prípade zahájenia konania o dodatočnom povolení stavby boli prizvaní
ako účastníci konania,
e) žiadali aby v prípade zahájenia konania o dodatočnom povolení stavby obec Dunajská
Lužná vyjadrila zamietavé stanovisko k stavbe,
f) žiadali starostu obce a obecné zastupiteľstvo, aby v záujme obyvateľov obce prijali
regulatívne opatrenia na umiestňovanie telekomunikačných stavieb mimo obývaných častí
obce,
g) žiadali stavebný úrad a všetky príslušné orgány, aby informovali verejne prístupnými
prostriedkami občanov obce o všetkých krokoch uskutočnených s predmetnou stavbou.
V zmysle § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve petíciu prešetril spoločný stavebný úrad, ktorý
podľa preukázaného zistenia vyzval stavebníka stavby na doplnenie žiadosti o dodatočné
stavebné povolenie o aktuálne vyjadrenie príslušných orgánov a určil lehotu 60 dní na
doplnenie žiadosti a stavebné konanie prerušil.
Na základe toho obec osobe určenej na zastupovanie v styku s obcou oznámila, že stavebný
úrad zahájil konanie o dodatočnom povolení stavby a v prípade začatia dodatočného
stavebného povolenia ich prizve ako účastníkov konania.
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej schválili regulatívne opatrenie pre
umiestňovanie telekomunikačných stavieb mimo obývaných častí obce.
K ostatným bodom petície sa obec Dunajská Lužná vyjadrí až po ukončení dodatočného
konania o povolení stavby.
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