V Dunajskej Lužnej, dňa 25.07.2019
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 .
Predmet petície:
Občania, obyvatelia a vlastníci nehnuteľností v obci Dunajská Lužná v podanej Petícii žiadajú
obec Dunajská Lužná o bezodkladné zriadenie autobusových zastávok na Lipovej ulici a ich
následné začlenenie do kyvadlovej dopravy.
Petíciu prešetril: starosta obce a zamestnanci Obecného úradu
Výsledok prešetrenia:
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej v rozpočte na rok 2019 v časti
„Kapitálové výdavky“ schválili na výstavbu dvoch autobusových zastávok (ďalej len „AZ“)
na Lipovej ulici sumu 70 000 eur.
Na základe toho obec Dunajská Lužná nechala vypracovať „osádzaciu“ štúdiu pre
umiestnenie obojsmernej AZ Lipová, smer Šamorín a smer Bratislava. Následne oslovila
vlastníka pozemku, ktorého by sa dotkol záber pozemku pre potrebu výstavby.
Nakoľko obec potrebný súhlas od vlastníka pozemku nezískala, obec si nechala vypracovať
novú II. „osádzaciu“ štúdiu s posunom uvedenej autobusovej zastávky smerom viac do obce.
Následne boli oslovení ďalší vlastníci v danej lokalite. Ani v tomto prípade vlastníci nedali
súhlas na umiestnenie uvedenej zástavky v smere do Bratislavy s rovnakým odôvodnením.
Na základe tejto skutočnosti obec začala rokovať so Slovenskou správou ciest o možnosti
posunu tejto zastávky viac do štátnej cesty za predpokladu dodržania všetkých vzdialenosti
podľa noriem, kedy by nemusel byť daný súhlas od vlastníkov pozemkov, ktorým by uvedené
zastávky zasahovala do ich pozemkov a ktorí nedali na zriadenie zastávok svoj súhlas. Táto
alternatíva bola konzultovaná aj s dopravným inšpektorátom, ktorý sa k tejto alternatíve tiež
priklonil za podmienky, že bude doriešený v projekte prístup k tejto zastávke od bytových
domov „ Alej jabĺčko“.
V zmysle týchto dohôd obec Dunajská Lužná nechala vypracovať III. „osádzaciu“ štúdiu
a postupne oslovila vlastníkov pozemkov s predbežným súhlasom o umiestnení autobusových
zastávok, chodníka a verejného osvetlenia, čo bolo potrebné k územnému rozhodnutiu, ktoré
obec už získala. V súčasnej dobe postupne rozposielame všetkým vlastníkom pozemkov na
Lipovej ulici návrh Zmluvy o nájme pozemku, ktorú by akceptoval aj stavebný úrad a pokiaľ
príde k uzatvoreniu týchto zmlúv so všetkými vlastníkmi, obec požiada o vydanie stavebného
povolenia k realizácii stavby. V prípade, že sa obci nepodarí uzatvoriť zmluvu so všetkými
súkromnými vlastníkmi, obec môže pristúpiť k vyvlastneniu pozemkov v rámci výstavby
verejnoprospešnej stavby.
Obec v súčasnosti rokuje s 82 súkromnými vlastníkmi pozemkov a s jedným správcom
pozemku, čo je Slovenská správa ciest, Bratislava.
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