
Z á p i s n i c a 

  
z 2. zasadnutia komisie pôdneho a lesného hospodárstva  

pri Miestnom zastupiteľstve  
Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, konaného dňa 15.04.2015 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
Komisia pracovala v zložení : Marta Liďáková – predsedkyňa   

  Ing. Jaroslava Liďáková  - tajomníčka      
      Mgr. Martin Besedič, PhD. - ospravedlnený      

  PhDr. Tomáš Besedič    
  Ing. Slavomír Horváth 
  Ing. Ján Janata st. 
  Vladimír Kristl 
  Ing. Pavel Pilárik 
  Jozef Rác  

  Ing. Ivan Tajzler 
Hostia    : p. Osuská s manželom   
      p. Víghová 
      p. Gašparíková s manželom 
 
Program:  

A/ Prerokovanie predložených žiadostí/spisov     

B/ Rôzne   
 

Na úvod predsedkyňa komisie pôdneho a lesného hospodárstva (ďalej len komisia) privítala všetkých 
prítomných a oboznámila ich s programom dnešného rokovania. 

A/ Prerokovanie jednotlivých spisov. 

Číslo spisu: 709/2015 

1. Žiadosť o prenájom pozemku na záhradkárske účely  
 
MÚ MČ B-ZB obdržal dňa 30.03.2015od pána Václava Brietschafta (bytom Záhorská Bystrica) list so 
žiadosťou o prenájom pozemku v k.ú. Záhorská Bystrica (parc. č. 2236/1) o výmere 600 m2 na záhradkárske 
účely. Časť z tohto pozemku chce využívať ako okrasnú záhradku a na ploche cca 35 m2 chce uskladňovať 
záhradnú zeminu. 

Stanovisko komisie: 

Komisia najprv vykoná miestne šetrenie a až následne vydá odporúčanie k predmetnej žiadosti. 



Číslo spisu: 749/2015 

2. Žiadosť o stanovisko k predaju pozemku    
 
MÚ MČ B-ZB obdržal dňa 07.04.2015 od JUDr.Nesrovnala, primátora Hl. mesta SR Bratislava, list so 
žiadosťou o stanovisko k predaju pozemku registra C v k.ú. Záhorská Bystrica (parc. č. 346/15) o výmere 14 m2 
pre pani žiadateľku Mgr. art. Janu Schneiderovú, Art. D. (bytom Čsl. tankistov, Záhorská Bystrica) z dôvodu 
zistenia nesúladu hranice pozemkov podľa údajov evidencie v Katastri nehnuteľností s reálnym využívaním 
pozemkov. Žiadateľka je vlastníčkou priľahlého pozemku parc. č. 665 a rodinného domu evidovaných na LV č. 
5164 a pozemku parc. č. 670 na LV č.8, podiel 6/10. 

Stanovisko komisie: 

Komisia najprv vykoná miestne šetrenie a až následne vydá odporúčanie k predmetnej žiadosti. 

Číslo spisu: 796/2015 

3. Žiadosť o prenájom pozemku 

MÚ MČ B-ZB obdržal dňa 09.04.2015 od p. Ľubomíra Štefeka (bytom Veterná ul., Stupava), list so žiadosťou 
o prenájom pozemku v okrajovej časti ZB o výmere 400 – 500 m2 s možnosťou napojenia sa na IS a to za 
účelom opravy a servisných služieb automobilov. 

Stanovisko komisie: 

Komisia najprv vykoná miestne šetrenie a až následne vydá odporúčanie k predmetnej žiadosti. 

B/ Rôzne 

1.  Informácia o odkúpení pozemku na Hargašovej ul. č. 2. 

Komisia na svojom 1.zasadnutí prerokovala žiadosť (spis č. 132/2015) p. Viliama Osuského (Hargašova 
ul., Záhorská Bystrica) o odkúpenie štvrtinového podielu pozemku v k.ú. Záhorská Bystrica, evidovanom na LV 
č. 1779 ako parc. č. 1966/6 (celková plocha 388 m2),  ktorý prislúcha k bytovému domu na Hargašovej ulici č.2, 
v ktorom žiadateľ býva. Predmetnú časť parcely v súčasnosti využíva ako záhradku na pestovanie zeleniny, či 
kvetín. Keďže dotknutý pozemok obdobne užívajú aj ostatní obyvatelia domu na Hargašovej ulici, komisia si ich 
na dnešné rokovanie prizvala, aby sa k predloženému návrhu p. Osuského vyjadrili. Rokovania sa 
zúčastnili manželia Osuskí, manželia Gašparkoví a pani Víghová.  

Z rokovania vyplynulo, že v súčasnosti to ostatným užívateľom vyhovuje bez zmien. Ing. Tajzler 
navrhol, že pripraví návrh možného rozdelenia predmetného pozemku na ideálne štvrtiny tak, aby sa 
každému z budúcich vlastníkov/užívateľov umožnil prístup k studni, ktorá sa na pozemku nachádza. 
Tiež bolo dohodnuté, že MÚ v ZB dá na predmetný pozemok vypracovať geometrický plán a podá 
žiadosť  na Magistrát Hl. mesta SR Bratislava za účelom stanovenia minimálnej predajne/kúpnej ceny 
tohto pozemku.  

2.  JPÚ – priebeh prác 
Vzhľadom na prebiehajúce spracovanie jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v katastri Záhorskej Bystrice 
Ing. Horváth, člen komisie PaLH navrhol, aby vybraný zástupca spoločnosti Geodézia a.s. v pravidelných 
intervaloch (raz za kvartál v danom kalendárnom roku) informoval o pracovných postupoch pri spracovaní JPÚ. 

Stanovisko komisie: 

Komisia sa s týmto návrhom stotožnila a poverila Ing. J.Liďákovú zabezpečiť účasť zástupcu riešiteľa JPÚ na 
júnovom zasadnutí KPaLH. 

 
 
Bratislava 15.04.2015 
Zapísala: Marta Liďáková                                                                    ………………………………….. 

                                                                                                          Marta  L i ď á k o v á 
            predsedkyňa komisie  


