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Dobrý deň, pán starosta,
v roku 2017 ste vydali súhlasné stanovisko pre prim átora k predaju pozemkov pod garážami na Jánoškovej ulici
(súhlas je v prílohe). Vzhľadom na to, že v danom čase sa nepredali všetky pozemky pod garážami (predalo sa 11
pozemkov zo 16, t,J. 5 ešte ostalo vo vlastníctve hlavného mesta), v nižšie priloženom maile žiada Mgr. Rožňovcová z
magistrátu o vyjadrenie, či môže te nto súhlas z roku 2017 použiť k predaju ďalších dvoch pozemkov pare. č.
12876/13 a 12876/16 pod tým ito garážami v súčasností, pričom uviedla, že je j bude stačiť, ak je j to potvrdím e
mailom.
V prílohe pripájam aj mapku daných pozemkov, farebne sú označené tie, ktoré sú ešte vo vlastníctve hlavného
mesta, tie, ktorých sa týka aktuálny predaj sú označené šípkou.
Dovoľujem si Vás teda poprosiť o vyjadrenie, či máte záujem o aktualizáciu stanoviska k predaju pozemkov pod
garážami alebo môžu na hlavnom meste použiť už vydané stanovisko z roku 2017.
Ďakujem
S pozdravom
Mgr.Zuzana Kozáková
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Original Message----From: Rožňovcová Monika, Mgr. <m onika.roznovcova@ bratislava.sk>
Sent: Tuesday, February 2, 2021 12:02 PM
To: zuzana.kozakova@banm.sk
Subject: stanovisko k dopredaju pozemkov
Dobrý deň.
Stanoviskom č. 2183/1831/2017/PRI/KOZZ udelil starosta MČ Bratislava-Nové M esto súhlas k predaju pozemkov
registra C KN pod garážami na Jánoškovej ulici v k.ú. Nové M esto, pare. č. 12876/2,12876/4-18. V roku 2018 mesto
predalo väčšinu tých to pozemkov pod garážami na Jánoškovej ulici v k.ú. Nové M esto. V súčasnosti pripravujem e
dopredaj 2 pozemkov pod garážami, a to pare. č. 12876/13 a pare. č. 12876/16. Môžeme k predaju týchto 2
pozemkov doložiť uvedené stanovisko starostu?
Stanovisko posielame v prílohe.
Ďakujem,
S pozdravom

