
K bodu č. 12 
 
 

 kód uzn. 5.1. 
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zverenie nehnuteľností, a to: 
 

1. k. ú. Petržalka,  
stavby so súpis. č. 1635 – Hrobákova 5, situovanej na pozemku parc. č. 1006, a pozemkov 
registra „C“ KN, parc. č. 1006 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 392 m², 
parc. č. 1007 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 306 m², zapísaných na LV č. 1748, 
vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-
Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, IČO 00603201, za účelom zriadenia, vybudovania 
a následného užívania materskej školy a pozemku parc. č. 987 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 2 411 m², zapísaného na LV č. 1748, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, 
IČO 00603201, na ktorom je situovaná komunikácia III. triedy Hrobákova ulica, v správe 
mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
 
2. k. ú. Rusovce,  
pozemku registra „C“ KN, parc. č. 190/4 – ostatné plochy vo výmere 3 579 m², zapísaného 
na LV č. 1, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti 
Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, Bratislava, IČO 00304611, na ktorom je vybudovaná verejná 
zeleň v správe mestskej časti, za účelom zosúladenia stavu užívania so stavom vedeným 
v údajoch katastra nehnuteľností, 
 
3. k. ú. Jarovce, 
pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 693/1 – ostatné plochy vo výmere 744 m², zapísaného 
na LV č. 222, parc. č. 237/9 – ostatné plochy vo výmere 78 m², zapísaného na LV č. 608, 
parc. č. 705/1 – ostatné plochy vo výmere 5 137 m², zapísaného na LV č. 1237 a pozemku 
registra „E“, parc. č. 225/1 – orná pôda vo výmere 68 m², zapísaného na LV č. 1261, 
vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-
Jarovce, Palmová 1, Bratislava, IČO 00304603, na ktorých je vybudovaná verejná zeleň a areál 
cintorína v správe mestskej časti, za účelom zosúladenia stavu užívania so stavom vedeným 
v údajoch katastra nehnuteľností, 
 
4. k. ú. Čunovo, 
pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2356/1 – orná pôda vo výmere 13 518 m², zapísaného 
na LV č. 1906, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti 
Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144/22, Bratislava, IČO 00641243, za účelom vybudovania 
novej materskej a základnej školy, 
 
 



5. k. ú. Ružinov, 
stavby – parkoviska vybudovaného na pozemku registra „C“KN, parc. č. 15486/1 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 1 564 m², zapísaného na LV č. 6918, vo vlastníctve spoločnosti 
SUPREME development s.r.o. so sídlom na Šoltésovej 12, Bratislava, IČO 43989675, do správy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava, IČO 00603155, ako časť účelovej 
komunikácie Hraničná ulica Bratislava, za účelom vykonávania parkovacej politiky mesta, 
 
6. k. ú. Nivy, 
- pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 21889/2 – ostatá plocha vo výmere 449 m², zapísaného 
na LV č. 797, parc. č. 10569/2 – ostatná plocha vo výmere 3 340 m², zapísaného na LV č. 1, 
a parc. č. 9383/29 – ostatná plocha vo výmere 358 m², zapísaného na LV č. 1, do správy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava, IČO 00603155, za účelom realizácie 
odstavnej parkovacej plochy parkoviska pre potreby návštevníkov trhoviska na Miletičovej ulici 
v Bratislave, 
 
- pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 11233/30 – zastavaná plocha a nádvorie 
vo výmere 4 965 m², parc. č. 11233/57 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 540 m², 
parc. č. 11233/58 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 147 m², parc. č. 11233/59 – 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 195 m² a parc. č. 11233/60 – zastavaná plocha a nádvorie 
vo výmere 196 m², ktoré vznikli z pozemku registra „C“ KN, parc. č. 11233/30 – zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 7 043 m², zapísaného na LV č. 797, a to na základe GP č. 69/2018 
zo dňa 01. 08. 2018, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava, 
IČO 00603155, za účelom revitalizácie vnútrobloku Palkovičova, Stodolova, Trnavská cesta 
a Jégeho ulica, ktorá bude pozostávať z rekonštrukcie spevnených a odstavných plôch 
pre parkovanie, rekonštrukcie pešieho chodníka, sadových úpravách existujúcej zelene 
a výsadby listnatých drevín, 

  
7. k. ú. Rača, 
- pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 1295/8 – ostatné plochy vo výmere 544 m² 
a parc. č. 1486/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 207 m², zapísaných na LV č. 400, 
do správy mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava, IČO 00304557, za účelom 
komplexnej revitalizácie parku J. M. Hurbana, 
 
- stavby so súpis. č. 1593, umiestnenej na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 4778/2 – zastavané 
plochy a nádvoria, a pozemkov registra „C“ KN, časť parc. č. 4778/2 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere cca 2 153 m² a parc. č. 4778/3 – ostatné plochy vo výmere 609 m², 
zapísaných na LV č. 1628, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava, 
IČO 00304557, za účelom doriešenia užívacieho povolenia stavby a rekonštrukcie stavby; 
parcelné číslo a výmera pozemku odčleneného od pozemku parc. č. 4778/2 budú spresnené 
následne spracovaným geometrickým plánom, 
 
8. k. ú. Nové Mesto, 
pozemku registra „E“ KN, parc. č. 13 529 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 082 m², 
zapísaného na LV č. 1, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 
IČO 00603317, za účelom vybudovania parkoviska,  
 
9. k. ú. Vinohrady, 
pozemku registra „C“ KN, parc. č. 5750/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 013 m², 
zapísaného na LV č. 2212, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 
Bratislava, IČO 00603317, za účelom revitalizácie a rozšírenia funkčného využitia športového 
ihriska a prístupu nachádzajúceho sa na pozemku, 
 
 



10. k. ú. Vajnory, 
- pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1561 – záhrady vo výmere 349 m², zapísaného 
na LV č. 2937, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava, 
IČO 00304565, za účelom vybudovania detského ihriska, 
 
- pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 189/5 – ostatné plochy vo výmere 1 100 m², 
parc. č. 189/6 – ostatné plochy vo výmere 375 m² a parc. č. 189/21 – ostatné plochy 
vo výmere 1 218 m², zapísaných na LV č. 855, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, 
Roľnícka 109, Bratislava, IČO 00304565, za účelom modernizácie športového areálu vrátane 
výstavby novej športovej haly, 
 
11. k. ú. Lamač, 
pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 1760/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 788 m², 
parc. č. 1760/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 426 m², zapísaných na LV č. 1, parc. 
č. 1760/7 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 677 m², zapísaného na LV č. 3758, a stavby 
bez súpisného čísla, postavenej na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1760/3– zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 788 m², bez založeného LV, do správy mestskej časti Bratislava-Lamač, 
Malokarpatské námestie 9, Bratislava, IČO 00603414, za účelom zriadenia zberného dvora 
a záchytného parkoviska, 

 
12. k. ú. Devínska Nová Ves, 
stavby so súpis. č. 6120 – Det. jasle–obj. K-35, umiestnenej na pozemku registra „C“ KN, 
parc. č. 2565/42 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 650 m², zapísanej na LV č. 2744, 
do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava, 
IČO 00603392, pre predškolské a školské účely, 
 
13. k. ú. Záhorská Bystrica, 
pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1920/42 – záhrada vo výmere 27 m², odčlenenom 
GP č. 44/2019 úradne overeným dňa 22. 10. 2019 pod č. 2137/2019 od pozemku registra 
„C“ KN, parc. č. 1920/1 zapísaného na LV č. 3558, za účelom realizácie plánovanej prístavby 
a nadstavby budovy jedálne v školskom areáli základnej školy na ulici Hargašová 5, Bratislava,  

 
14. k. ú. Dúbravka, 
pozemkov registra „E“ KN, parc. č. 845 – orná pôda vo výmere cca 383 m², zapísaného 
na LV č. 5920, parc. č. 838 – orná pôda vo výmere cca 336 m², zapísaného na LV č. 5920, 
parc. č. 857 – orná pôda vo výmere cca 35 m², zapísaného na LV č. 5920, parc. č. 1041 – ostatné 
plochy vo výmere cca 195 m², zapísaného na LV č. 847 a pozemku registra „C“ KN, 
parc. č. 3449/335 – ostatné plochy vo výmere cca 174 m², zapísaného na LV č. 6181, za účelom 
ich zveľaďovania a efektívnejšieho spravovania v prospech obyvateľov mestskej časti Dúbravky,  
 
s podmienkami: 
 
1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej časti v prospech tretích osôb. 
2. V prípade, ak mestská časť prestane nehnuteľnosti užívať pre uvedené účely, je povinná 

predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. 
3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou časťou podpísaný do 90 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, 
inak uznesenie stratí platnosť. 

4. Mestská časť na seba preberá záväzok, že bude stavebné, rekonštrukčné práce a stavebné 
zhodnotenia predmetu zverenia realizovať z vlastných finančných zdrojov, 
resp. prostredníctvom dotácií zo štrukturálnych a environmentálnych fondov. 
 
 



 
 

5. V prípade zverenia uvedeného v bode 1,4,6,7,8,9,10,11,13, tohto uznesenia platí podmienka, 
že ak príslušná mestská časť nezrealizuje projekt, na ktorý jej bol nehnuteľný majetok 
zverený, v lehote do 31. 12. 2024, mestská časť je povinná predmet zverenia v lehote 
do 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. 

6. V prípade zverenia uvedeného v bode 5. tohto uznesenia platí podmienka, že mestská časť 
Bratislava-Ružinov bude súhlasiť s postúpením všetkých práv a povinností, ktoré bude treba 
pri výkone správy tohto majetku, najmä súhlasí s prevzatím zodpovednosti za postup 
a vykonanie krokov v prípade súdnych sporov s vlastníkom pozemku a zastupovanie 
hlavného mesta v takto vzniknutých súdnych sporoch a prípadných náhradách škody 
uznaných súdnymi rozhodnutiami. 

7. V prípade zverenia uvedeného v bode 7 tohto uznesenia sa mestská časť Bratislava-Rača 
zaväzuje, že do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy predloží pre potrebu vypracovania protokolu o zverení nehnuteľného 
majetku hlavnému mestu SR Bratislave geometrický plán na odčlenenie časti pozemku 
registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 4778/2 a to v rozsahu cca 2 153 m² tak, aby predmetom 
zverenia nebol pozemok pod jestvujúcim chodníkom, ktorý tvorí súčasť 
komunikácie II. triedy Dopravná ulica. 

8. V prípade zverenia uvedeného v bode 14 tohto uznesenia sa mestská časť Bratislava-
Dúbravka zaväzuje, že do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta SR Bratislavy predloží pre potrebu vypracovania protokolu o zverení 
nehnuteľného majetku hlavnému mestu SR Bratislave geometrický plán na odčlenenie častí 
pozemkov reg. „E“, k. ú. Dúbravka, parc. č. 845 v rozsahu cca 383 m², parc. č. 838 
v rozsahu cca 336 m², parc. č. 857 v rozsahu cca 35 m²,  parc. č. 1041 v rozsahu cca 195 m² 
a pozemku reg. „C“ parc. č. 3449/335 v rozsahu cca 174 m², tak aby predmetom zverenia 
neboli pozemky pod komunikáciu II. triedy Pri kríži. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Sekcia životného prostredia 

oddelenie tvorby mestskej zelene í ^
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Sekcia správy nehnuteľností 
Oddelenie majetkových vzťahov

TU 460998

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuj e/linlca Bratislava
MAGS OMV 34058/2019 MAGOTMZ 56197/2019, Ing. Rehuš/kl. 536 21.10.2019

; MAG 454668Ž2019')

Vec; Zverenie pozemkov par. č. 190/4 - Irkutská ulica v k. ú. Rnsovce - stanovisko

Listom MAGS OMV 34058/2019 zo dňa 08.10.2019 ste na základe žiadosti Mestskej 
časti Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, požiadali Oddelenie tvorby mestskej 
zelene o stanovisko k zvereniu pozemlcu do správy mestskej časti Rusovce. Jedná o pozemok 
pare. č. 190/4 -  ostatné plochy vo výmere 3579 viŕ v k. ú. Rusovce. Mestská časť Rusovce 
požiadala o zverenie uvedeného pozemlcu, za účelom zabezpečenia zvýšenej starostlivosti 
o zeleň na danom pozemku. Mestská časť má v súčasnosti zverenú zeleň na danom pozemku 
a požaduje zosúladiť si stav užívania so stavom vedeným v údajoch v katastra nehnuteľností.

Po preštudovaní predloženej žiadosti z hľadiska záujmov Oddelenia tvorby mestskej 
zelene, ako aj ochrany prírody a krajiny konštatujeme:

Podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
v území platí I. stupeň územnej ochrany, t. j. územiu sa neposkytuje vyššia ochrana. Zverenie 
pozemlcu nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou mestskej zelene, územnou 
a druhovou ochranou prírody a Icrajiny. So zverením uvedeného pozemku súhlasíme, za 
podmienky:

- zachovania pozemlcu ako plochy verejnej zelene i do budúcnosti,
- zachovania plochy zelene minimálne v rozsahu súčasného stavu.

Magistrát WatTiého mesta SR Bratiskvy
„  , Oddelenie tvorby m estskej zelene
S pozdravom primaciálne nám. č.l

814 99 B r a t i s l a v a  
- 1-

Dipl. Ing. Ivan Petro 
vedúci oddelenia

V en tó rsk a2 2 , II. poschodie

TELEFON FAX BANKOVÉ SPOJENIE ICO INTERNET E-MAIL
02/59 35 61 48 02/59 35 65 74 ČSOB: 25829413/7500 603 481 wvAV.bratislava.sk ozp@ bratisIava.sk

mailto:ozp@bratisIava.sk
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MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Sekcia dopravy 

oddelenie správy komumkácií I ^  J
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

OMV 1 5 -10- 2010

TW

Váš list číslo/zo dňa 
MAGS OMV 45094/2019 
MAG OMV 455880/2019

Naše číslo 
MAGS OSK 
55826/2019-455887

Vybavuj e/Iinlca 
Baňasová/767

Bratislava
14.10.2019

Vec
Súborná žiadosť o stanoviská odborných útvarov magistrátu k zvereniu stavby- Mestská časť 
Bratislava-Ružinov- odpoveď

Vaším listom zo dňa 09.10.2019 od Mestskej časti Bratislava-Ružinov vo veci zverenia 
stavby -  parkoviska v k.ú. Ružinov do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov imiiestneného 
na cudzom pozemlcu, pare. č. 15486/1 Vám zasielame nasledovné stanovisko;

Z hľadiska správcu komunikácií uvádzame, že predmetné parkovisko nespravujeme. 
Nemáme námietky k zvereniu do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Z Irľadiska správcu verejného osvetlenia (VO) so zverením parkoviska súhlasíme. 
V záujmovom území sa nachádza zariadenie VO, ktoré žiadame chrániť a rešpektovať a zároveň 
zabezpečiť prístup pracovníkom údržby.

S pozdravom

/ / /

Mgr. ,l/alérWľčák 
vedúci odd'denia

Mažistrát liJawiélio m este SR Bratislavy
Odáeleiiie správy ífomunĽcácii 

Primaoiálpe mím. č.J 
814 98 B r a t i s l a v a

-4-

Záporožská 5,1. poschodie, č. dverí 115

TELEFÓN 
02/59 356 704

BANKOVÉ SPOJENIE 
ČSOB; 25829413/7500

ICO 
603 4 81

INTERNET
ViTvvv-bratislava.sk

E-NIAIL
spravakomunikacii@ bratislava.sk

mailto:spravakomunikacii@bratislava.sk


MAGISTRAT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
Sekcia dopravy

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

/

SÚBORNE STANOVISKO v,

k návrhu na predaj/prenájom nehnuteľností hl. m. SR Bratislavy
za sekeíu dopravy

A: IDENTIFIKÁCIA PODANIA:

Došlo od (oddelenie, dátum): OMV, 07.10.2019 MAGS OMV 36647/2019
Predmet podania: Realizácia parkoviska
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava -  Nové Mesto
Katastrálire územie: Nové Mesto
Parcelné číslo: 13529
Odoslané: (dátum) 1 Pod.č.

B: ČIASTKOVÉ STANOVISKÁ ODDELENÍ:

BI: Oddelenie dopravného inžinierstva
Pridelené (dátum): 15. 10.2019 Pod. č. oddelenia; -455177

ODI/554/19-P
Spracovateľ (meno): 
Text stanoviska:

Ing. Michal

Z hľadiska riešenia verejného dopravného vybavenia k zvereniu pozemku registra „E“ KN 
13529 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1082 m^ do správy mestskej časti, k. ú. 
Bratislava -  Nové Mesto, za účelom vybudovania parkoviska v zmysle priloženej 
architektonickej štúdie, uvádzame:

• V zmysle platného Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien 
a doplnkov, je uvažované s rozšírením komunikácie na Nobelovej uL; funkčná trieda 
C1 kategória MO 8. Šírka komunikácie pozdĺž daného pozemku má parametre 
uvažovaného rozšírenia v zmysle ÚPN, avšak na priľahlej strane navrhovaného 
parkoviska absentuje chodník pre peších.

• Na GDI doposiaľ nebol predložený investičný zámer výstavby parkoviska a 
neevidujeme, že bolo k danej stavbe vydané Záväzné stanovisko hl. m. SR Bratislavy 
k investičnej činnosti.

• Upozorňujeme -  v ďalšom stupni PD v rámci stavby parkoviska budeme požadovať 
vybudovanie chodníka pre peších.

Na základe vyššieho uvedeného so zverením predmetného pozemku do správy MČ Bratislava 
Nové Mesto súhlasíme s podmienkou:

- Požadujeme vyňať z predmetu zverenia 1,5 metra široký súvislý pás pozdĺž 
komunikácie na Nobelovej ul. z dôvodu zachovania územnej rezervy potrebnej na 
realizáciu chodníka pre peších.

Prim aciálne nám . 1, III. poschodie, č. dverí 308
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Vybavené (dátum)'. 20. 11.2019
Schválil dňa (meno, dátum)'. Ing. Sirgel 20. 11.2019

Pridelené (dátum):
elenie dopravy - Referát cestného správneho orgánu:

10.10.2019 Pod. č. oddelenia OD 55808/2019/455179
jracovat 

Text stanoviska:
Ing. Peter Stmád

Vzhľadom na to, že predmetný pozemok pare. č. 13529, k.ú. Nové Mesto nie je 
cestným poženúcom miestnych komunikácií I. a II. triedy, z hľadiska cestného správneho 
orgánu sa nevyjadrujeme.

Vybavené (dátum): 14.11.2019
Schválil dňa (meno, dátum): Mgr. Jana Ryšavá 14.11.2019

Mgr. Peter Bánovce 
riaditeľ sekcie dopravy
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M AGISTRÁT HLAVNÉHO M ESTA SLO V EN SK EJ REPUBLIKY BRATlkfcAVY
Sekcia dopravy 

oddelenie správy koim inikácií 
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

OMV  ̂  ̂ " f “

TU

Vybavuj e/linlca 
Baňasová/767

Bratislava
11.10.2019

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
MAGS OMV 28732/2019 MAGS OSK 
MAG OMV 453823/2019 55686/2019-453830

Vec
Súborná žiadosť o stanoviská odborných útvarov magistrátu Ic zvereniu staÂ by -  Mestská časť 
Bratislava- Devínska Nová Ves - odpoveď

Vaším listom zo dňa 04.10.2019 od Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves vo veci 
zverenia stavby reg. „C“ pare. č. 2565/42 v k.ú. Devínska Nová Ves Vám zasielame nasledovné 
stanovisko:

Nejedná sa o miestne komunikácie I. a II. triedy v našej správe. Z hľadiska správcu 
komunikácii sa nevyjadrujeme.

Z liľadiska správcu verejného osvetlenia (VO) bez pňpoimenok.

S pozdravom

-u

gr. Va/éí Jurčák 
vedúci pidelenia.  o .  _

Magistrát liiaviiélio mesta SR Brall̂ vy
Oddeienie správy Icomiinitáou 

Primaciálne nám. č .l  
814 98 B r a t i s l a v a

Záporožská 5 ,1. poschodie, č. dverí 115

TELEFON 
02/59 356 704

BANKOVÉ SPOJENIE 
ČSOB: 25829413/7500

ICO 
603 481

INTERNET
ww\v.bratislava.sk

E-M AIL
spravakomunikacii@bratisiavíi.sfc



n S T R Á T  HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Sekcia dopravy 

oddelenie správy komunikácií 
fl B Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

OMV

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
MAGS OMV 56907/2019 MAGS OSK Baňasová/767 30.10.2019
MAG OMV 468795/2019 57391/2019-468802

Vec
Súborná žiadosť o stanoviská odborných útvarov magisňátu k zvereniu pozemku- Mestská časť 
Bratislava-Záhorská Bystrica- odpoveď

Vaším listom zo dňa 25.10.2019 od Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica vo veci 
z\'erenia novovytvoreného pozemlm reg. „G‘ pare. č. 1920/42 v k.ú. Záhorská Bystrica za 
účelom plánovanej nadstavby budovy jedálne v školskom areáli Vám zasielame nasledovné 
stanovisko:

Nejedná sa o miestne komunikácie I. a ll. triedy v našej správe. Z hľadiska správcu 
komunikácii sa nevyjadrujeme.

Z hľadiska správcu verejného osvetlenia (VO) nemáme pripomienlcy.

S pozdravom

/

Mgr. '^alér Jurčák
Magisíľát

Oddelenie správy komunflrácii 
Primaciálne nám. č.l 

814 99 B r a t i s l a v a

Záporožská 5 , 1. poschodie, č. dverí 115

TELEFON BANKOVÉ S P O J E N I E  I C O  INTERNET E-MAÍL
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g ^ Q oddelenie správy komunikácií

Primaciálne nám. 1, P, O. Box 192, 814 99 Bratislava!

i
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
MAGS OMV 57215/2019 MAGS OSK Baňasová/767 30.10.2019
MAG OMV 468845/2019 57215/2019-468849

Vec
Súborná žiadosť o stanoviská odborných útvarov magistrátu k zvereniu pozemku- Mestská časť 
Bľatíslava-Dúbravka- odpoveď

Vaším listom zo dňa 25.10.2019 od Mestskej časti Bratislava-Dúbravka vo veci zverenia 
časti pozemkov reg. pare. č. 845, 838, 857, 1041, reg. „C“ pare. c. 3449/335 vk.ú. Dúbravka 
za účelom spravovania daného majetku v prospech hlavného mesta a obyvateľov MČ BA- 
Dúbravka Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Nejedná sa o miestne komunikácie I. a II. triedy v našej správe. Z hľadiska správcu 
komunikácii sa nevyjadrujeme.

, ""l Z hľadiska správcu verejného osvetlenia (VO) upozorňujeme, že v záujmovom území sa
nachádza zariadenie VO -  podzemné káblové vedenie a stožiare, ktoré žiadame rešpektovať 
a chrániť.

S pozdravom

Mgr. Vale^ .Jurčák
vedúci oíiýfelema

Ma^šsŕrát lilavnélio mesfa SR Bratisíav;.
Odcieleme správy komunikácií 

Primaciálne nám. č.l 
814 99 B r a t i s l a v a  
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