
OBEC MAD
930 14 Mad č. 200

Kristián Borsányi

930 14 Dolný Bar 499

V áš list/zo dňa
dátum neuvedený

Naša značka
OcU MAD 658/2021-1264/2021 
1/2021-pet.

Vybavuje
Horváthová

Miesto 1 dňa
V Made 1 05.05.2021 

Vec
Oznámenie výsledku prešetrenia petície

Vybavovateľ petície: Obec Mad

Názov petície: Petícia proti výstavbe bytového domu v obci Mad

Text:

Dňa 20.04.2021 bola osobou určenou pre styk s orgánom verejnej správy Kristiánom
Borsányim, bytom 930 14 Dolný Bar Č. 499 na Obecný úrad v Made doručená petícia podpísaná
občanmi obce Mad proti výstavbe bytového domu v obci Mad.
Dotknutí podpísaní občania a majitelia pozemkov, rodinných domov požadujú zabránenie výstavby
viacposchodového bytového domu na parc. Č. 101 alalebo Č. 115, nakoľko navrhovaný bytový dom
môže mať negatívny vplyv na životné podmienky okolitých rodinných domov najmä svojou
plánovanou polohou, blízkosťou, tienením obytných domov, blízkosťou objektu rušením intimity
obyvateľov pôvodných domov, zvýšeným dopravným ruchom, zvýšenou zaťaženosťou,
koncentráciou existujúcich komunikácii, koncentrovanosťou vozidiel spôsobujúcich hluk,
škodlivými exhalátmi, rušením svetlom. Okrem negatívneho vplyvu na životné podmienky okolo
žijúcich by sa znížila hodnota nehnuteľnosti osôb bývajúcich v okolí.

Petícia bola zaevidovaná v centrálnej evidencii petícií Obce Mad pod číslom 1/2021-pet.

Počet osôb podporujúcich petíciu: 11 

Prílohy podanej petície:
1. Informatívny výpis z katastra nehnuteľnosti
2. Informantívny dokument (mad-prob.pdf;PRIESKUMY A ROZBORY-Problémový výkres) a

súvisiace dokumenty
3. Pohľad na reformovaný kostol, ktorý je ozdobným symbolom obce od roku 1925
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Podľa zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov § 1 každý má právo
sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so
žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci. Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu
ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu
osobných, politických alebo iných práv. Petícia musí obsahovať predmet verejného alebo iného
spoločného záujmu.

Podaná Petícia občanov obce Mad vyjadrovala nesúhlas s plánovanou výstavbou
viacposchodového bytového domu v obci Mad na parc. Č. 101 alalebo Č. 115 s požiadavkou
dotknutých občanov a majiteľov o zabránenie výstavby viacposchodového bytového domu.

Prešetrením petície bolo zistené:
Obecný úrad v Made v danom čase neeviduje žiadne podanie týkajúce sa výstavby viacpodlaž

ného bytového domu na parcelách uvedených v petícii.
Petícia proti výstavbe bytového domu v obci Mad sa vyhodnocuje ako neopodstatnená.

S odpoveďou na petíciu prosím v rámci Vašich možností oboznámiť aj ostatných občanov
podpísaných pod petíciou. Zároveň Vám oznamujem, že výsledok vybavenia petície je zverejnený
v súlade so zákonom Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov na webovom
sídle Obce Mad - www.obecmad.sk.

S pozdravom

Mgr. László Gabriel, MBA
starosta obce Mad
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