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Z á p i s n i c a 

  
zo 4. zasadnutia komisie pôdneho a lesného hospodárstva  

pri Miestnom zastupiteľstve  
Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, konaného dňa 16.06.2015 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Komisia pracovala v zložení : Marta Liďáková – predsedkyňa   

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

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

  Ing. Ivan Tajzler 
Hostia    : Ing. Rudolf Hurbanič 
      Darina Kollárová 
      Milan Kollár 

 
 
 
 

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: 515/2015 

1. Žiadosť  o prešetrenie a posúdenie sporu – p. Darina Kollárová a p.Milan Kollár,  
Donská ul., Bratislava – Záhorská Bystrica 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica (ďalej len MÚ MČ B-ZB) obdržal od pani D. Kollárovej 
a p. M. Kollára dňa 09.03.2015 list so žiadosťou o prešetrenie a posúdenie sporu o právo užívania pozemku vo 
vlastníctve p. Kollárovej parc. č. 2537/2 o výmere 65 m2, ktorú podľa LV č. 687 ako aj LV č. 4423 pani Kollárová 
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vlastní. Parcely č. 2537/1 o výmere 60 m2 a č. 2538 o výmere 128 m2, ktoré s predmetnou parcelou susedia, sú 
vo vlastníctve  Magistrátu Hl. mesta SR Bratislava avšak sú oplotené (susedia Ing. Macášek a Ing. Rosina) tak, 
že vlastníčke zamedzujú prístup na jej pozemok, čím je jej znemožnené predmetnú parcelu užívať. 

Stanovisko komisie: 

1. komisia doporučuje preveriť nadobudnutie vlastníctva časti obecného pozemku pôvodne vedeného 
pod č. parc. 6292 a priradeného k parc. č. 2547/1, ktorá je vo vlastníctve Ing. Macáška. 

2. P. Kollárová a p. Kollár prejavili záujem o kúpu predmetných obecných pozemkov v danom území. 
Komisia doporučuje predmetné pozemky odpredať.     

3. Komisia sa danou problematikou bude opätovne zaoberať až po predložení ich žiadosti o kúpu.   

Číslo spisu: 1196/2015 

2. Poľovnícka spoločnosť Záhorská Bystrica – žiadosť o prenájom pozemku 

 v spoluvlastníctve s MČ Bratislava – Záhorská Bystrica  
 
MÚ MČ B-ZB obdržal dňa 27.05.2015 od Poľovníckej spoločnosti Záhorská Bystrica (ďalej PS ZB) list 
so žiadosťou o úpravu zmluvy o prenájme pozemku parc. č. 2679/1 (výmera 632 m2) vedenom na LV 
5536, ktorý PS ZB vlastní v ½. Druhú  polovicu má v správe MČ B-ZB. 

Stanovisko komisie:  

1. PS ZB má s MČ B-ZB uzatvorenú zmluvu o prenájme vyššie uvedeného pozemku, na ktorom má 
osadenú unimobunku slúžiacu pre činnosť spoločnosti a 2 plechové kontajnery pre uskladnenie 
krmiva pre zimné dokrmovanie zvery. Keďže PS ZB polovicu vyššie uvedeného pozemku na 
základe Kúpnej zmluvy (V-29529/07zo dňa 10.01.2008, GP59/06) od MČ B-ZB odkúpila, žiada 
o úpravu predmetnej zmluvy, či uzatvorenie novej. 

2. Ing. Hurbanič okrem iného informoval o zámere PS ZB vybudovať v predmetnom území budovu 
správcu PS ZB korešpondujúcu s plánovanou výstavbou West Parku.  

3. Komisia odporúča uzatvoriť novú nájomnú zmluvu s PS ZB v súlade so VZN o prenájme 
nehnuteľností za cenu 0,33 €/m2/rok. Predmetnú cenu už schválila finančná komisia. 

Číslo spisu: 1222/2015 

3. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok – p. Božena Kubíková, 

Vrbánska ul., Bratislava – Záhorská Bystrica 

MÚ MČ B-ZB obdržal dňa 29.05.2015 od pani Boženy Kubíkovej list so žiadosťou o predĺženie nájomnej zmluvy 
na prenájom pozemku dielu 8 parc. č. 2164/19, o výmere 148 m2, vedenom na LV č.1 pre Hl. mesto SR 
Bratislava, v správe MĆ ZB ako ostatná plocha. Prenájom predmetného pozemku MZ MČ B-ZB uznesením č. 
342/2005 schválilo a to na dobu 10 rokov teda do 01.10.2015.  

Stanovisko komisie: 
Komisia odporúča predmetnú nehnuteľnosť diel 8 parcely č. 2164/19 o výmere 148 m2  odpredať. 
Hlasovali: Za - 7   Proti - 0   Zdržal sa - 0 

Číslo spisu: 1265/2015 

4. Žiadosť o prenájom pozemku - záhrady – p. Jozef Boszenyik, K.Ádlera, Bratislava 

MÚ MČ B-ZB obdržal dňa 04.06.2015 od pána Jozefa Boszenyika list so žiadosťou o prenájom pozemku – 
záhrady na Devínskych jazerách parc. č. 4048, o výmere 440 m2 a parc. č. 4047/2, o výmere 30 m2 v k.ú. ZB. 

Stanovisko komisie: 

Komisia vyššie uvedené nehnuteľnosti doporučuje prenajať za cenu v čase a mieste obvyklú.  
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B/ Rôzne. 

1. Orezy agátov na Pútnickej ulici 

P. Jozef Rác informoval o vykonaní orezov niektorých agátov na Pútnickej ulici. Prisľúbil, že ďalšie orezy agátov 
budú pracovníci „urbáru“  v chotári obce vykonávať postupne. 

2. Prerokovanie návrhu VZN o psoch 

P. Marta Liďáková predložila prítomným členom komisie návrh VZN o psoch aj s pripomienkami, ktoré k nemu 
mala. Po krátkej diskusii sa prítomní so znením pripomienok stotožnili a doplnili požiadavku, aby bol vydaný 
zákaz venčenia psov v obytnej zóne MĆ B-ZB po 22.00 hod. 

Naviac Ing. Pilárik navrhol, aby bol zverejnený zoznam majiteľov psov, ktorí daň za psa za rok 2015 zaplatili. 

  

 

 

 

 

 
Bratislava 16.06.2015 
Zapísala: Marta Liďáková                                                                    …………………………………..  

                                                                                                          Marta  L i ď á k o v á 
            predsedkyňa komisie  

 


