
 

 

 

 

 

 

 

               Pet. č. 4/2019 

 

 

Vec:  

Oznámenie výsledku vybavenia petície 

 

  Mestu Bardejov bola dňa 14.10.2019 doručená petícia od obyvateľov bytového domu D/7 na 

ulici Bezručova č. 22, 085 01 Bardejov, v ktorej sa poukazuje na zrušenie výstavby nových 

kontajnerov pre vežiak, z dôvodu narušenia súkromia a hygieny pre obyvateľov bytového domu D/7, 

keďže táto stavba je len pár krokov od bytového domu D/7. 

Šetrením petície dňa 22.10.2019 na tvare miesta – pozemok parc. č. C KN 2070/143 vedenom 

na LV č. 6279 v kat. území Bardejov, na ulici Ťačevská, na ktorom sa zúčastnili JUDr. Zuzana 

Šothová – Mesto Bardejov, Mestský úradu Bardejov, oddelenie životného prostredia, referát 

stavebného poriadku a Milan Klimek – Mesto Bardejov, Mestský úrad Bardejov, oddelenie životného 

prostredia, referát životného prostredia, bolo zistené, že Vaša petícia je neopodstatnená. 

Odôvodnenie výsledku prešetrenia petície: 

Výstavba uzamykateľného oplôtku pre kontajnerové nádoby je v súlade s oznámením 

k ohláseniu drobnej stavby, ktoré vydal príslušný stavebný úrad. Stavba je taktiež v súlade so 

zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Zároveň je v súlade so zákonom č. 135/1961 Z. z. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nie je ani v rozpore so zákonom 

č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj so zákonom č. 

355/ 2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Stavba oplôtku nie je v rozpore ani s platnými príslušnými Všeobecne 

záväznými nariadeniami Mesta Bardejov.  Z uvedeného vyplýva, že kompetentné orgány 

neporušili žiadne právne predpisy ani nariadenia. Uzamykateľný oplôtok pre kontajnerové 

nádoby nie je umiestnený na cestnej komunikácii, vývoz kontajnerov je teda možný z 

technického hľadiska, a zároveň nezasahuje do ochranného pásma elektroenergetických 
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zariadení - trafostanice a elektrického vedenia. Výstavbou oplôtku pre kontajnerové nádoby 

nebude v žiadnom prípade narušené súkromie obyvateľov bytového domu D/7. Oplôtok pre 

kontajnerové nádoby bude uzavretý, oplotený, zastrešený a uzamykateľný, a teda prístup 

k nádobám komunálneho odpadu budú mať výlučne obyvatelia bytového domu K/10. Stavba 

oplôtku taktiež neohrozuje hygienu, ani zdravie, keďže je vzdialená cca 13 m od bytového 

domu D/7 a je zabezpečený pravidelný vývoz komunálneho odpadu 2x do týždňa.  

 

                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa : 

1. Ján Schott, Bezručova 22, 085 01 Bardejov 

 

Na vedomie : 

2. SPRAVBYT, s.r.o., Hurbanova 18, 085 01 Bardejov 

3. Income Invest, s. r. o., Klepár 24/4, 086 12 Kurima 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Boris Hanuščak 

 primátor mesta 
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