
Z á z n a m  

zo zasadnutia komisie pozemkovej a lesného hospodárstva pri Miestnom zastupiteľstve 

MČ Bratislava - Záhorská Bystrica konaného dňa  15. 4. 2014  

 

 

 

 

 

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

                    Marián Turanský, Ing. Jaroslava Liďáková 

                    

     

                

 

Program :  1.   Žiadosť spoločnosti Tirrellus o prenájom častí pozemkov parc.                  

                          č. 2664/44, 2664/45, 2665/76, 2665/77, k. ú. Záhorská Bystrica 

2. Žiadosť p. B. o prenájom pozemku nájomnej zmluvy. 

3. Žiadosť p. B. o riešenie nezákonného užívania pozemkov pod futbalovým 

ihriskom. 

4. Žiadosť p. O. o premeranie pozemku v lokalite Devínske jazero  

5. Žiadosť spoločnosti T&T Development, s. r. o.o odkúpenie pozemku 

parc. č.741/4 

 

 

 

       

 

K bodu 1 

 

MČ obdržala žiadosť spoločnosti Tirrellus a. s., o. prenájom časti  pozemku o celkovej 

výmere   269 m2,  k. ú. Záhorská Bystrica za účelom vybudovania dažďovej kanalizácie pri 

Vápenickom potoku a časti vyústných  objektov VO1 a VO2 pre Obytnú zónu Boháčky – technická 

infraštruktúra – sektor V SO -05 – Kanalizácia dažďová.  

 

Komisia  odporúča predmetné pozemky odpredať, nakoľko sa na nich uvažuje vybudovať 

trvalé vodohospodárske dielo. 
 

 

 

K bodu 2 

 

MČ obdržala žiadosť p. B. o prenájom pozemku parc. č. 746/7, záhrady o výmere    5 m
2  

a  časti 

pozemku parc. č. 746/9, záhrada o výmere 13 m
2
, k. ú. Záhorská Bystrica vedené Okresným úradom 

Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1286. Žiadateľka má v úmysle zjednotiť ich 

s pozemkami vo svojom vlastníctve, naďalej sa o ne starať a obhospodarovať ich a využívať ich na 

záhradkárske účely.  

 

 

Komisia odporúča pozemok prenajať po hranicu rodinného domu. Upozorňuje na uloženú 

kanalizáciu v pozemku, dobu prenájmu odporúča 10 rokov. 



 

 

 
K bodu 3  

 

 

MČ obdržala žiadosť p. B. a s manželkou o riešenie nezákonného stavu užívania  pozemkov  

reg. „C“ parc. č. 2309/37, 2309/38 a 2309/39 k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 170 m2, ktoré 

sanachádzajú pod futbalovým ihriskom a sú vo vlastníctve p. B. s manželkou.  

 

Komisia zaujme stanovisko po vypracovaní právnej analýzy k tejto žiadosti. 

 
 

K bodu 4  

 

MČ obdržala žiadosť p. O. o premeranie pozemku parc. č. 4048, k. ú. Záhorská Bystrica, 

v lokalite Devínske jazero, ktorú má od r. 1981  v prenájme. 

 

 Komisia odporúča, aby p O. priniesol všetky doklady týkajúce sa nájmu pozemku na 

najbližšie rokovanie komisie, aby mohla k žiadosti zaujať stanovisko..  

 
K bodu 5  

 

MČ obdržala žiadosť spoločnosti T&T Development, s. r. o. o odkúpenie pozemku parc. č. 741/4, 

zastavané plochy a nádvoria o výnere 184 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, ktorý spoločnosť využíva ako 

vjazd na pozemok parc. č. 741/2, k. ú. Záhorská Bystrica, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti. 

 

Komisia odporúča odpredaj predmetného pozemku. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala Ing. Liďáková 


