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Oznámenie výsledku vybavenia petície

 

Petíciu vybavil:              Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín
Názov petície:               Petícia na pozastavenie územného konania o vydaní územného rozhodnutia

o umiestnení stavby „predajňa – prestavba a nadstavba na bytový dom s 10
bytovými jednotkami na pozemku parc. č. 542, k. ú. Šamorín“,

 
 
Text petície:

1. Uvedená prestavba nie je podľa našich vedomostí „nadstavba nad existujúcim objektom
občianskej vybavenosti“ tak, ako je to uvedené na str. 43 v UPI (zmena UPI v roku 2017), ale
jedná sa o nový bytový dom s 10 bytovými jednotkami,
 

2. Nesúhlasíme s výstavbou bytového domu tohto typu na parcele o rozlohe jeden a pol násobku
priemerného stavebného pozemku v danej lokalite, nakoľko by to bol precedens, ktorý by sa
mohol zneužívať v budúcnosti aj na iných parcelách,
 

3. Nesúhlasíme s tým, že bol účelovo zmenený územný plán (apríl 2017) týkajúcej sa konkrétnej
parcely č. 542 na možnosť nadstavby bytových jednotiek nad existujúcim objektom občianskej
vybavenosti bez toho, aby sme boli my, ako majitelia okolitých nehnuteľností parc. č. 542 o tom
oboznámení (v tomto období došlo k 1. zmene majiteľa nehnuteľnosti),

 
4. Nesúhlasíme s využitím verejného priestranstva a zelene na parkovacie miesta pred bytovým

domom.
 

5. Uvedená prestavba sa má realizovať v lokalite rodinných domov. Dôsledok tejto výstavby by
významne narušil kvalitu životného prostredia a obytného prostredia života občanov, majiteľov
okolitých rodinných domov a zmenil by sa charakter celej obytnej zóny v okolí (UPI str. 43). Pre
takéto závažné rozhodnutie by mali byť oslovení aj obyvatelia aj verejnou vyhláškou a nielen
vlastníci susedných nehnuteľností a aj termín 7 dní na vyjadrenie a upustenie od ústneho konania
je podľa nás nedostatočný.

 
Je kvôrová:              Nie
Počet osôb podporujúcich petíciu:              122
Dátum doručenia:              03.07.2018
Dátum vybavenia:              31.07.2018
Spôsob vybavenia:  prešetrená – neopodstatnená
Zdôvodnenie vybavenia: uvedené v „ Oznámení  o vybavení petície“ v znení :

Na Vašu petíciu vo veci umiestnenia stavby „predajňa – prestavba a nadstavba na bytový dom s 10
bytovými jednotkami na pozemku par. č. 542, k. ú. Šamorín „  zaslanú dňa 03.07.2018 na Mestský úrad
v Šamoríne Vám  podľa Vami uvedeného poradia oznamujeme nasledovné:

1. V zmysle  platného Územného plánu  mesta Šamorín („ďalej len „ÚP“),  týkajúceho sa  regulatív
zástavby  pozemku  parc. č. 542,  je   možné umiestniť aj bytové domy formou nadstavby
bytových jednotiek nad existujúcom objektom občianskej vybavenosti.

 
2. V dotknutej lokalite sa nepredpokladá, že dôjde k ďalšej výstavbe bytového domu, pretože by  to 

bolo v rozpore s platným ÚP. Výnimka  sa týka výlučne  pozemku  parc. č. 542.



 
3. Prípravný a schvaľovací proces ÚP  prebehol  zákonným spôsobom,  prostredníctvom

odborne spôsobilej osoby. Všetky  postupy schvaľovacieho procesu boli verejnosti                  
dostupné tak na webovom sídle  ako aj na úradnej tabuli mesta Šamorín.  Týmto postupom mesta,
oznamovacia povinnosť smerom k verejnosti bola dodržaná  (zákon neukladá osobitnú
oznamovaciu povinnosť) .

 
4. Každý investor v súlade s regulatívami , určenými v platnom ÚP mesta Šamorín  musí

zabezpečiť potrebný počet parkovacích miest na vlastnom pozemku. Táto podmienka platí pre
každého vlastníka nehnuteľností, vrátane vlastníkov rodinných domov a investorov nových
bytových domov. Mesto Šamorín, prostredníctvom odboru výstavby, investičnej činnosti a rozvoja
mesta Mestského úradu v Šamoríne  v rámci  územného konania  určilo podmienku, na základe
ktorej investor je povinný  prispôsobiť počet bytových jednotiek tak, aby vedel  splniť  túto
požiadavku  ÚP.  Zároveň poznamenávame, že stavebný úrad listom zo dňa 18.07.2018 vyzval
investora na  splnenie tejto povinnosti a konanie o umiestnení stavby prerušil. Ďalej Vám dávame
na vedomie, že  vlastníkom verejného priestranstva je mesto Šamorín. Súhlas na výstavbu
parkovacích miest mesto vydalo výlučne za podmienok, že tie ostanú verejné,  čo znamená, že
vlastníci bytových jednotiek si ich nemôžu vyhradiť.

 
5. Zároveň poznamenávame, že predmetná budova od jej vzniku bola určená a skolaudovaná na 

obchodné účely a ako predajňa bola zásobovaná a navštevovaná verejnosťou, kedy nikto 
z obyvateľov okolitých rodinných domov sa na ruch  nesťažoval. 

 
Na základe už uvedeného a tej skutočnosti, že k predmetnému návrhu zmeny  ÚP mesta Šamorín zo

strany občanov, bývajúcich na Novej ulici a Poľovníckej ul. v Šamoríne,  neboli zaslané žiadne
pripomienky, Vaša petícia v hore uvedenej  veci je  nedôvodná.
 

Týmto považujem Vašu petíciu z hľadiska zákona o petičnom práve za zodpovedanú a riadne
vybavenú.
 
 
Dátum: 31.07.2018                                                    Gabriel Bárdos
                                                                                   primátor mesta
 
 
 
Zverejnené na webovom sídle mesta: 08. 08. 2018                                                                                   
                           


