
■ ■ •• 

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Sekcia správy nehnuteľností

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

M!F~ rm- Jť
MESTSTI{f:J ČA~ r _

r---..::J~u:.::•~~cf..· 1 _~ '!__, J 

~•A~\ 
~• ':? r:rsro
---

,-· 

P, i - 

D 7. 06. ZOZ1 av 
2.V-tJ 1 --,~- , 

. . . Miestny úrad Mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
odd. právne, podnikateľských činností,
evidencie súpisných čísiel
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831 07 Bratislava

---
Váš list číslo/zo dňa
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Naše číslo Vybavuje/linka
MAGS OMV 52092/21 Mgr. Rožňovcová/59356248

Bratislava
1.6.2021

Vec: Žiadosť o vrátenie pozemku pare. č. 10403/2, k.ú. Nové Mesto, do priamej správy -
doplnenie
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Listom č. MAGS OMV 52092/21-262374 zo dňa 12.5.2021, doručeným mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto dňa 24.5.2021, sme Vás požiadali o zaslanie stanoviska Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k odňatiu správy pozemku registra C KN
pare. č. 10403/2 - ostatné plochy vo výmere 1 O 440 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1226,
k.ú. Nové Mesto v súlade s čl. 84 ods. 1 písm. e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z
dôvodu, že ide o majetok, ktorý prevažne alebo celkom slúži celomestským potrebám alebo na
zabezpečenie plnenia funkcií Bratislavy. Účelom je revitalizácia a starostlivosť o verejný
priestor, vrátane verejnej zelene nachádzajúcej sa na pozemku.

Dovoľujeme si túto žiadosť doplniť, resp. spresniť, a to tak, že predmetom vrátenia do
priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy, má byť len časť pozemku registra C KN pare. č.
10403/2 vo výmere cca 1240 m2, tak ako je to zakreslené v priloženej snímke z mapy.
Geometrický plán na odčlenenie novovytvoreného pozemku sme dali vyhotoviť. Po vyhotovení
geometrického plánu Vám tento obratom doručíme.

Záverom si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie návrhu na vrátenie správy
uvedeného pozemku na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto dňa 29.6.2021.
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riaditeľ sekcie

Príloha: Snímka z mapy
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