
Z á z n a m  

zo zasadnutia komisie pozemkovej a lesného hospodárstva pri Miestnom zastupiteľstve 

MČ Bratislava - Záhorská Bystrica konaného dňa  10. 4. 2013  

 

 

 

Prítomní :  PhDr. Tomáš Besedič, Jozef Rác, Ing. Jozef Mok, Marián Turanský, Mgr.   

                   Tomáš  Krátky, Ing. Jaroslava Liďáková 

                    

 

 

 

Program :  1.   Žiadosť Hl. mesta SR Bratislavy o stanovisko k prenájmu pozemku  

                           parc. č. 2652/340, k. ú.  Záhorská Bystrica.  

2. Žiadosť Hl. mesta SR Bratislavy o stanovisko k prenájmu časti pozemku   

parc.  č. 55/1, k. ú.  Záhorská Bystrica.  

3. Žiadosť Hl. mesta SR Bratislavy o informáciu o pozemku parc. č. 2466, 

k. ú.  Záhorská Bystrica. 

4. Žiadosť spoločnosti Piesok o prenájom pozemku parc. č. 2708/11, k. ú. 

Záhorská Bystrica . 

                   

 

 

 

K bodu 1 

 

MČ obdržala žiadosť Hlavného mesta SR Bratislavy o stanovisko k prenájmu časti pozemku 

parc. č. 2652/340, k. ú. Záhorská Bystrica žiadateľovi FOX ONE, s. r. o., Kukuričná 17,     

831 03 Bratislava za účelom zavedenia multifunkčného informačného a internetového 

terminálu v bývalej telefónnej búdke  .   

 

Komisia odporúča prenájom predmetného pozemku. 
 

 

 

K bodu 2 

 

MČ obdržala žiadosť Hlavného mesta SR Bratislavy o stanovisko k prenájmu časti pozemku 

parc. č. 55/1, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 6 m
2
 žiadateľovi M. za účelom vybudovania 

a užívania spevnenej plochy a  vstupu na pozemok parc. č. 1411/3, k. ú. Záhorská Bystrica vo 

vlastníctve žiadateľa, vrátane vybudovania podporných múrikov za účelom osadenia meracích 

zariadení elektrickej energie. 

 

 

Komisia odporúča prenájom predmetného pozemku. 
 

 

 

 



K bodu 3  

 

MČ obdržala žiadosť Hlavného mesta SR Bratislavy o oznámenie, či časť pozemku parc.  

č. 2466, k. ú.  Záhorská Bystrica, o ktorej odpredaj požiadal hl. mesto p. H., nie súčasťou 

dopravného priestoru komunikácie a či nie je dotknutá výhľadovým dopravným zámerom.   

 

Na základe žiadosti bola komisia priamo na mieste zistiť situáciu ohľadom dotknutého 

pozemku a konštatuje, že predmetná časť pozemku nie je súčasťou dopravného priestoru 

komunikácie a nebráni výhľadovým dopravným zámerom. 

 

 

K bodu 4 

 

MČ obdržala žiadosť spoločnosti Piesok, s. r. o. o prenájom pozemku parc. č. 2708/11, k. ú. 

Záhorská Bystrica, susediacej s pozemkami parc. č. 2708/10 a 2711/4, k. ú. Záhorská Bystrica,  

ktoré má spoločnosť v prenájme. Predmetný pozemok mieni spoločnosť skultivovať 

a udržiavať. 

 

Komisia odporúča predmetný pozemok prenajať.   

 

 

 

 

 

 

Zapísala Ing. Liďáková 


