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1. 

 

Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2021 

 mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 23.03.2021 

 

Názov bodu programu:    

Návrh schválenie zámeru na odkúpenie pozemkov reg. „C“ KN parc.č. 2309/54, 2309/7, 

2309/36, 2659/122, 2659/299  o celkovej výmere 4679 m² k. ú. Záhorská Bystrica vo 

vlastníctve spoločnosti Pod vŕškami, a.s. do vlastníctva Mestskej časti Bratislava – Záhorská 

Bystrica 

 

 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

 

A) s c h v a ľ u j e  

zámer odkúpenie pozemkov reg. KN „C“  parc. č. 2309/7 – ostatná plocha o výmere 2664 m²,  

parc. č. 2309/36 – ostatná plocha o výmere 858 m², parc. č. 2309/54 – ostatná plocha 

o výmere 237 m²,  parc. č. 2659/122 – orná pôda o výmere 323 m², parc. č. 2659/299 – orná 

pôda o výmere 597 m² vedených Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na LV č. 3545 

k.ú. Záhorská Bystrica,   

 

 

B) o d p o r ú č a  

starostovi začatie rokovaní s vlastníkom pozemkov o podmienkach kúpy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

Dôvodová   správa 

 

 

Špecifikácia pozemkov: 

K. ú.                              parc. č.                           druh                                             výmera       

                                         pozemku                                                                   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Záhorská Bystrica        2309/7                     ostatná plocha                            2664 m2     

Záhorská Bystrica        2309/36                   ostatná plocha                   858 m2                       

Záhorská Bystrica        2309/54                   ostatná plocha                   237 m2                       

Záhorská Bystrica        2659/122                 orná pôda                               323 m2                       

Záhorská Bystrica        2659/299                 orná pôda                    597 m2                       

                   

Celková výmera:                                                                                       4 679 m2 

 

 

 

Vyššie uvedené pozemky sa nachádzajú v časti Krče za futbalovým ihriskom. Mestská časť 

má záujem o vlastníctvo týchto pozemkov, nakoľko sú vzhľadom k umiestneniu a celkovej 

výmere vhodné na dobudovanie športovo-relaxačno-spoločenského zariadenia. Vlastníkom 

pozemkov, z ktorých boli záujmové parcely odčlenené, je spoločnosť Pod vŕškami, a.s., so 

sídlom Gajova 4,  811 09 Bratislava, IČO: 36 715 760.  

 

Vo vyššie spomenutej lokalite má mestská časť výhľadovo v záujme vybudovať nový 

športovo-relaxačno-spoločenský areál, ktorý bude slúžiť obyvateľom mestskej časti. 

V pripravovanom návrhu štúdie je zapracované tréningové ihrisko pre futbalistov 

s umelou trávou, volejbalové ihrisko, pinpongové stole, outdoorové ihrisko, priestor na 

venčenie psov, nové sociálne zariadenia, amfiteáter, nové šatne, bufet s terasou, skate 

park atď... 

 

Spracovaná štúdia je prvý návrh, ktorý bude zverejnený na webe mestskej časti, facebooku na 

pripomienkovanie obyvateľov MČ. Po pripomienkach a ich následnom zapracovaní 

pristúpime k spracovaniu projektovej dokumentácie. Do tejto doby má mestská časť záujem 

a vysporiadanie vlastníckych vzťahov ku pozemkov. 
 

 


