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od; Mg r. Zuzana Kozáková <zuzanaJ<ozakova@banm,sk>
Odoslané: utorok, 2. februára 2021 15:43
Komu: sekretariat@banm.sk
Predmet: FW: stanovisko k dopredaju pozemkov (naše číslo:3565/2567/2021/PR/KOZZ)
Prílohy: 210129-112038-b2.pdf; mapa - pozemky pod garážami JánoŠkova.pdf

Dobrý deň, pán starosta,

v roku 2017 ste vydali súhlasné stanovisko pre primátora 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 tento 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 potvrdíme 
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 ^ ^

oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy'pozemkov M iestny úrad. Mestská
časť Braťislava-Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava
tel.: 02/49 253 138
e-mail: zuzana.kozakova@banm.sk
www.banm.sk

Podmienky ochrany osobných údajov ainformácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava- 
Nové Mesto zverejnené tu : https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk

 Original Message-----
From: Rožňovcová Monika, Mgr. <monika.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 Mesto súhlas k predaju pozemkov 
registra C KN pod garážami na Jánoškovej ulici v k.ú. Nové Mesto, pare. č. 12876/2,12876/4-18. V roku 2018 mesto 
predalo väčšinu týchto pozemkov pod garážami na Jánoškovej ulici v k.ú. Nové Mesto. V súčasnosti pripravujeme 
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
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