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Vážený pán primátor,
listom MAGS ONM 65044/2021 zo dňa 16.11.2021 sme od Vás obdržali
požiadavku na základe žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Bratislava Podunajské Biskupice, Rímskokatolíckeho farského úradu, Trojičné nám. 4, 821 06
Bratislava o stanovisko k nájmu
pozemku registra „C“ KN pare. č. 5747, bez
založeného listu vlastníctva, ktorý je totožný s pozemkom registra „E“ KN pare. č.
705/2 o výmere 4 m^ v k. ú. Podunajské Biskupice za účelom osadenia (umiestnenia)
prícestného kríža, ktorý je zahrnutý do zoznamu pamätihodností Podunajských
Biskupíc a pri príležitosti 800-ho výročia prvej písomnej zmienky kostola sv. Mikuláša
a obce Podunajské Biskupice bol obnovený.
K uvedenému uvádzam, že nemám námietky k nájmu pozemku registra „C“ KN
pare. č. 5747, bez založeného listu vlastníctva, ktorý je totožný s pozemkom registra
„E“ KN pare. č. 705/2 o výmere 4 m^ v k. ú. Podunajské Biskupice za účelom
osadenia (umiestnenia) prícestného kríža, v prospech žiadateľa: Farnosti Bratislava Podunajské Biskupice, Rímskokatolíckeho farského úradu, Trojičné nám. 4, 821 06
Bratislava.

S pozdravom

Vážený pán primátor
Ing. arch. Matúš Vallo
Hlavné mesto SR Bratislava
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MAGISTRAT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
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SÚBORNE STANOVISKO
k žiadosti
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MAGS OMV65044
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Vybavuje: Ing. K lučiarová

Dňa:3.11.2021

/2021

MAG

Žiadateľ:

Predmet
žiadosti:
Katastrálne
územie:
Učel:

Kontakt: k l. 122

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Podunajské Biskupice,
Rímskokatolícky farský úrad. Trojičné nám. 4 , 821 06 Bratislava 211,
IČO: 31 745 181
Nájom pozemku registra „C “ K N pare. č. 5747, bez založeného listu
vlastníctva, kto rý je totožný s pozem kom registra „E “ pare. č. 705/2, v k. ú.
Podunajské Biskupice vo vým ere 4 m^.

Podunajské Biskupice
Osadenia/umiestnenia prícestného kríža, kto rý je zahrnutý do zoznamu
pam ätihodnosti Podunajských B iskupíc a p ri p ríle žito sti 800-ho výročia prvej
písom nej zm ienky kostola sv. M ikuláša a obce Podunajské B iskupice bol
obnovený.

ČIASTKOVÉ STANOVISKA:

Referát cyklodopravy
Pridelené na R C Y K (dátum)'. 05.11.2021
Spracovateľ (meno):

Pod č. odd:

474403/2021

tng. Stanislav Skyva

Pozemok registra „C “ K N , k. ú. Podunajské B iskupice, pare. č. 5747 nezasahuje do plánov
rozvoja cyklisticke j in fraštruktúry a preto súhlasíme s jeho prenájmom.

Vybavené (dátum):

09.11.2021

S chválil (meno, podpis):

Ing. Zuzana K olm an Šebestová

Prim aciálne nám. 1 ,1. poschodie, č. dverí 112
TELEFON
02/59 35 62 29

IČO
603 481

INTERNET
www.bratislava.sk

E-M AIL

Oddelenie dopravných povolení: ref. cestného správneho orgánu
Pridelené na OP (dátum):

05.11.2021

Spracovateľ (meno):

Iveta Illo v á

Pod č. odd.

M AG S GDP
65349/2021-474402

z hľadiska cestného správneho orgánu k nájm u časti pozemku reg. „C “ K N parcela č. 5747
za účelom osadenia a um iestnenia prícestného kríža sa nevyjadrujeme. Ide o pozemok, kto rý nie je
cestným pozemkom m iestnych ciest I. a IL triedy.

Vybavené (dátum)-.
S chválil (meno, podpis):

11 . 11.2021

Bc. M ichal Daniel

Oddelenie parkovania
Pridelené na ODP (dátum):
Spracovateľ (meno):

04.11.2021 Pod č. odd:
M gr. M a rtin Hangai

474404/2021

Za oddelenie parkovania s predm etný nájm om súhlasíme, keďže nezasahuje do súčasných ani
budúcich plánov parkovacej p o litik y .

Vybavené (dátum):
S chválil (meno, podpis):

15.11.2021
M gr. Peter Herceg

Oddelenie dopravného inžinierstva
Pridelené na O D I (dátum):

10.11.2021

Pod. č. odd.:

474401/2021
O D I/642/21-P
M gr. M inarčinová

Spracovateľ (meno):

Z hľadiska riešenia verejného dopravného vybavenia s nájm om pozem ku o vým ere 4 m^ za
účelom osadenia prícestného kríža popri Vinohradm 'ckej u lic i súhlasíme. V zm ysle platného ÚPN
pozemky nie sú dotknuté žiadnym dopravným výhľadovým zámerom mesta.

Vybavené (dátum):
S chválil (meno, podpis):

24.11.2021
Ing. Ivana Kottnerová
Magistrát hía^'uého mesta SRBratislavy
Riat5íteľse:<c;ie dopravy
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Ing. M Í iÍ-Sí Jašíček
ria d ite ľ sj^kcie dopravy

