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Vec

FUXTON, 8.r.0 - zámena pozemkov v k. ú. Petržalka - vyjadrenie.

Listom Č. MAGS SNM - 54641/14/314469 zo dňa 11.8.2014 ste na základe žiadosti spol.
FUXTON, s. r. o., Dvofákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, požiadali Oddelenie životného prostredia
a mestskej zelene o vyjadrenie k záme ne novovytvorených pozemkov parc. Č. 5206/42, 5209112, 5210114,
zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 1683 m2

, vo vlastníctve hl. mesta za pozemok vo
vlastníctve žiadateľa parc. Č. 5206/41, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1443 m2

, v k. ú.
Petržalka a nájom časti pozemku p. Č. 5211/5 o výmere cca 129 m2

.

Žiadateľ je vlastníkom pozemku p. Č. 5206/16, k. ú. Petržalka, na ktorom plánuje hl. mesto SR
Bratislava realizovat' stavbu "Nosného dopravného systému MHD, L etapa Bosákova ul. - Šafárikovo
námestie Bratislava."

pozemky sa nachádzajú v území, v ktorom platí podľa zák. NR SR Č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v zmysle neskorších predpisov L stupeň ochrany, t.j. územiu sa neposkytuje
vyššia ochrana
v záujmovom území nie je zdokumentovaný výskyt chránených druhov živočíchov, rastlín resp.
drevín,
záme na pozemkov nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, mestskej zelene,
územnou a druhovo u ochranou prírody a krajiny ;H;<;;i,I-;~; ",:"1""';' .' ., • j
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Ing. Katarína Prostejovská
vedúca oddelenia
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