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Oddelenie majetkových vzťahov
TU MAG 343416/2020

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuj e/linlca Bratislava
MAG 276903/2020 MAG 343409/2020 Ing. Trnková/ 8. 6.2020
13. 5. 2020 MAGS OTMZ 51685/2020

Vec: Žiadosť o stanovisko k zvereniu časti pozemkov do správy MČ Karlova Ves - odpoveď

Listom č. MAG 276903/2020 zo dňa 13.5. 2020 ste na základe žiadosti Mestskej časti 
Bratislava -  Karlova Ves, so sídlom: Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO 00 603 520, 
požiadali Oddelenie tvorby mestskej zelene o stanovisko k zvereniu časti pozemkov, reg. „C“ 
KN v k.ú. Karlova Ves:

» pare. č. 308 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výrn.ére 950 m^,

■ pare. č. 309 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2653 m^,

■ pare. č.359 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 196 m^.

Predmetné parcely sú tvorené z parciel reg. „E“.

Dôvodom zverenia časti pozemkov je skutočnosť, že sa na predmetných pozemkoch 
nachádza areál ZS Tilgnerova a jej detašované pracovisko na ul. Fadruszova, za účelom 
majetkoprávneho usporiadania vzťahu k pozemkom zastavaným stavbami základnej školy 
spolu s jej areálom, ktorý bol zriadený a spravovaný touto mestskou časťou.

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

Oddelenie tvorby mestskej zelene nemá voči zvereniu časti pozemkov žiadne námietlcy 
a výhrady a so zverením časti pozemkov súhlasí.

V záujmovom území podľa zákona 543/202 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov platí 1. stupeň územnej ochrany, t.j. územiu sa poskytuje vyššia ochrana
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Dipl. Ing. Ivan'péťrô 
vedúci oddelenia
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Sekcia dopravy

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

SÚBORNE STANOVISKO

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

A: IDENTIFIKÁCIA PODANIA:

Došlo od (oddelenie, dátum): OMV 13.5.2020 Pod č. odd. OMV 2 9 3 5 8 /2 0 2 0 ,.... .
Predmet podania; Zverenie pozemlcov do správy MC Bratislava-Kaiiova Ves
Žiadateľ: MC Bratislava-Karlova Ves
Katastrálne územie: Karlova Ves
Parcelné číslo: Reg. „C“ KN: 308 -  celkovo 950 m č 

309 celkovo 2653 m^;
359 -  celkovo 21 196 nŕ; 

tvorené z parciel reg. „E“ KN vo vlastníctve hl. m. SR 
Bratislavy olaem parciel v súlanmnom vlastníctve -  podľa 
prílohy

Odoslané: (dátum) i ý.(V 'C/íi 1 Pod.č. 1 l/'A Z'!)

B: ČIASTKOVÉ STANOVISKÁ ODDELENÍ:

Pridelené (dátum): 16.05.2020 Pod č. odd. -276899/2020
ODI/267/20-P

Ing. StránskySpracovateľ (meno):

Konštatujeme:

Z hľadiska riešenia verejného dopravného vybavenia k zvereniu pozemkov 
mestskej časti Karlova Ves, ktoré sú súčasťou reálu ZŠ Tilgnerova a j ej detašovaného 
pracoviska na ulici Fadruszova za účelom majetkovoprávneho usporiadania vzťahu 
k pozemkom zastavaným stavbami ZS zriadenej a spravovanej MČ Karlova Ves uvádzame:

• v zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy rok 2007, v znení zmien a doplnkov 
záujmové pozemky nie sú dotknuté žiadnym výhľadovým dopravným zámerom

Stanovisko:

K zvereniu pozemkov neuplatňujeme pripomienky.

Vybavené (dátum): 01.06.2020
Schválil dňa (meno, dátum): Ing. arch. Kordošová /
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B2: Oddelenie dopravy - Referát cestného správneho orgánu:
Pridelené (dátum): 14.5.2020 Pod č. odd. OD 49833/2020-276901
Spracovateľ (meno): Ing. Kottnerová

Predmetné pozemlcy nie sú cestnými pozemlcami miestnych komunikácií I. a II. triedy, 
preto ako príslušný cestný správny orgán pre miestne komunikácie I. a II. triedy nemáme 
pripomienky k uvedenému zvereniu pozemlcov do správy MČ Bratislava-Karlova Ves.

Vybavené (dátum): 18.5.2020
Schválil dňa (meno, dátum): Mgr. Jana Ryšavá

B3: Oddelenie správy komunikácii:
Pridelené (dátum): 19.05.2020 Pod č. odd. MAGS OSK 

5005072020-276900
Spracovateľ (meno): Mgr. Baňasová
Text stanoviska:

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

Z hľadiska správcu verejného osvetlenia (VO) uvádzame, že v záujmovom území, 
Donnerova-Fadrusova, pare. č. 308,309, sa nachádza zariadenie VO, ktoré žiadame chrániť 
a zabezpečiť nepretržitý prístup pracovnej údržby VO.

Vybavené (dátum): 20.05.2020
Schválil dňa (meno, dátum): Mgr. Valér Jurčák
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Mgr. Peter Bánovec 
riaditeľ sekcie dopravy
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