
Z á z n a m  

zo zasadnutia komisie pozemkovej a lesného hospodárstva pri Miestnom zastupiteľstve 

MČ Bratislava - Záhorská Bystrica konaného dňa  14. 3. 2013  

 

 

 

Prítomní :  PhDr. Tomáš Besedič, Jozef Rác, Ing. Jozef Mok, RNDr. Rudolf Polák, 

                    Marián Turanský, Mgr. Tomáš Krátky, Ing. Jaroslava Liďáková 

 

 

Program :  1.   Žiadosť Hl. mesta SR Bratislavy o informáciu o pozemku parc. č.254,  

                          k. ú.  Záhorská Bystrica 

2. Žiadosť p L. o stanovisko MČ k vydržaniu pozemku parc. č. 4036, k. ú.  

Záhorská Bystrica.  

3. Žiadosť Mgr. M. – S. o odpredaj obecného pozemku parc. č. 2636/2, 

2636/7 a 2636/8, k. ú.  Záhorská Bystrica.  

4. Žiadosť p. O. o vyriešenie situácie ohľadom pozemku KN-E parc. č. 690, 

k. ú.  Záhorská Bystrica pod komunikáciou.  

5. Žiadosť p. M. o informáciu o užívateľovi pozemku parc. č. 3524/6, 

k. ú. Záhorská Bystrica. 

                   

 

 

 

K bodu 1 

 

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

254, k. ú.  Záhorská Bystrica, o ktorej odpredaj požiadal hl. mesto p. D., 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 2 

 

P. L. požiadal mestskú časť o stanovisko k vydržaniu pozemku parc. č. 4036, k. ú.  Záhorská 

Bystrica, ktorý je v súčasnosti vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy v správe Mestskej časti 

Bratislava – Záhorská Bystrica. 

 

 

Komisia sa na svojich zasadnutiach niekoľkokrát zaoberala žiadosťou p L. o vysporiadanie 

vlastníctva k predmetnému pozemku. Po konzultácii s právnikom MČ odporučila riešiť 

situáciu formou vydržania a na základe toho odporúča vydať k žiadosti p. L. kladné 

stanovisko. 
 

 



K bodu 3  

 

MČ obdržala žiadosť p. M. – S. o odpredaj pozemkov parc. č. 2636/2, 2636/7 a 2636/8, k. ú.  

Záhorská Bystrica nachádzajúcich sa na Donskej ulici.  

 

Komisia zaujme k žiadosti stanovisko po doložení písomných súhlasov majiteľov susedných 

nehnuteľností  parc. č. 2635, 2634/4, 2634/2 2652/50 a 2652/ , k. ú. Záhorská Bystrica 

s odkúpením pozemkov parc. č. 2636/2, 2636/7 a 2636/8, k. ú.  Záhorská Bystrica pani        

M. – S. 

 

 

 

K bodu 4 

 

MČ obdržala žiadosť p. O. o vyriešenie stavu týkajúceho sa pozemku KN - E parc.    č. 690, k. 

ú. Záhorská Bystrica, ktorého je vlastníčkou. Pozemok sa nachádza pod komunikáciou, ktorá 

tvorí spojnicu medzi Tatranskou a Hargašovou ulicou. Žiadateľka žiada riešiť stav prenájmom 

alebo odkúpením predmetného pozemku.  

 

Komisia  zaujme svoje stanovisko po posúdení žiadosti právnikom mestskej časti.   

. 

 

.  

K bodu 5 

 

MČ obdržala žiadosť p. M. o informáciu o užívateľovi pozemku parc. č. 3524/6, k. ú. 

Záhorská Bystrica, ktorého je spoluvlastníkom. Na pozemku sú postavené stavby a časť je 

ohradená. Zároveň žiadateľ žiada o kópie stavebného povolenia na uvedené stavby.  

 

Vzhľadom na to, že na pozemku sa nachádzajú stavby, komisia odporúča požiadať 

o stanovisko tunajší stavebný úrad.  

 

 

 

Zapísali: 

Ing. Liďáková – tajomníčka komisie                     PhDr. Tomáš Besedič – predseda komisie 


