
Z á z n a m  

zo zasadnutia komisie pozemkovej a lesného hospodárstva pri Miestnom zastupiteľstve 

MČ Bratislava - Záhorská Bystrica konaného dňa  28. 11. 2012  

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program :  1.   Stanovisko k návrhu rokovacieho poriadku komisií miestneho  

                          zastupiteľstva  

2. Plán zasadnutí komisií na rok 2013 

3. Opätovné prekovanie žiadosti p. P. a spol. 

4. Opätovné prerokovanie žiadosti p L. o vysporiadanie vlastníctva k 

pozemku 

5. Žiadosť p. S. o prenájom obecného pozemku 

6. Žiadosť p. M. a P. V. o odpredaj obecného pozemku 

7. Žiadosť hl. mesta o stanovisko k vydržaniu pozemku 

                   

 

K bodu 1 

 

Stanovisko k  návrhu rokovacieho poriadku komisií miestneho  zastupiteľstva – bez 

pripomienok 

. 
 

 

K bodu 2 

 

Plán zasadnutí komisií na rok 2013.  

 

Komisia nevrhla termíny zasadnutí na každú druhú stredu v mesiaci, z čoho vyplývajú 

nasledovné dátumy  
                                                      13. 2.2013 

                                                      13. 3.2013 

                                                      10. 4.2013 

                                                      15. 5.2013 

                                                      12. 6.2013 

                                                      11. 9.2013 

                                                       9.10.2013 

                                                      13.11.2013 

                                                      11.12.2013 

a posledný termín zasadnutie v roku 2012 na 12. 12. 2012 

 
K bodu 3  

Komisia sa opätovne zaoberala žiadosťou p P. a spol. o odpredaj obecného pozemku 

nachádzajúceho sa v susedstve pozemkov vo vlastníctve žiadateľov za účelom zväčšenia 

svojich pozemkov. 

 

Komisia sa dohodla na termíne obhliadky v teréne na stredu 5. 12. 2012 medzi 12. a 13. 00 h. 

 

 



K bodu 4 

Komisia sa opätovne zaoberala žiadosťou p. L. o vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č. 

4036. 

 

Komisia na najbližšie zasadnutie pozve opätovne p Lukáča  a právneho zástupcu MČ na 

doriešenie problému. 

 

.  

K bodu 5 

 

MČ obdržala žiadosť p. S. o prenájom časti pozemku parc. č. 2711/2, k. ú. Záhorská Bystrica 

za účelom parkovania motorového vozidla V3S, ktoré používa na prepravu palivového dreva 

a na krátkodobé uskladnenie palivového dreva. 

 

Komisia odporúča predmetný pozemok prenajať s odporúčaním alternatívy č. 1 vyznačenej na 

katastrálnej mape. 

 

K bodu 6 

 

MČ obdržala žiadosť p. M. a p. V. o odpredaj pozemkov parc. č. 2661/75 a 2661/62, k. ú. 

Záhorská bystrica o celkovej výmere 625 m2 za účelom výstavby prístupovej komunikácie. 

 

Komisia odporúča predmetné pozemky odpredať 

 

K bodu 7 

 

Žiadosť hl. mesta o stanovisko MČ k vydržaniu spoluvlastníckemu podielu 1/332 na 

pozemkoch zapísaných na listoch vlastníctva č. 805 a 5635, k. ú. Záhorská Bystrica. 

 

Pre nesúlad vlastníckych vzťahov v operáte katastra E a C komisia predbežne neodporúča 

vydať súhlasné stanovisko k predmetnému vydržaniu. 

 

 Zapísala Ing. Liďáková 


