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Vec: Prehodnotenie stanoviska k zvereniu pozemku

Listom č. MAG 439370/2021 zo dňa 29. 9. 2021 ste na základe žiadosti Mestskej 
časti B ratislava - Petržalka, so sídlom Kutlíková 17, 852 12 Bratislava, požiadali Oddelenie 
tvorby mestskej zelene o stanovisko k zvereniu pozemku reg. „C“ KN v k.ú. Petržalka:

pozemok reg. „C “:

■ pare. č. 5003 -  Pozemok, na ktorom je  ihrisko, štadión, kúpalisko, športová 
dráha, autokemp, táborisko a iné, vo výmere 709m^, LV č. 1748 vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislava

Dôvodom k zvereniu pozemku je  skutočnosť, že žiadateľ na pozemku plánuje 
investičný zámer „Obnova detského ihriska Pečnianska“. Predmetný pozemok žiadateľ 
navrhuje zveriť vrátane už vybudovaných stavebných objektov -  spevnené plochy (chodníky), 
doplnkové plochy (EPDM podlaha), oplotenie, ktoré spolu s pozemkom pare. č. 5003 k. ú. 
Petržalka budú tvoriť jeden celok.

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

Oddelenie tvorby mestskej zelene nemá voči zvereniu pozemku žiadne výhrady a so 
zverem'm pozemku reg. „C“ KN na pare. č. 5003 v k.ú. Petržalka súhlasí.

V záujmovom území podľa zákona 543/202 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov platí I. stupeň územnej ochrany, t.j. územiu sa neposkytuje vyššia 
ochrana.

S pozdravom

Dipl. Ing. Ivan Pétro ' 

vedúci oddelenia
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