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I. 
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2019 

mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 30. 4. 2019 
 
Názov bodu programu:  
Žiadosť na vyradenie nehnuteľnosti číslo parcely 436/1 z Evidencie pamätihodností Mestskej 
časti Bratislava Záhorská Bystrica   
                                    
       
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
s ú h l a s í 
s vyradením nehnuteľnosti na ulici Československých tankistov 43, číslo parcely 436/1 
z Evidencie pamätihodností Mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica. 



 
II. 

Dôvodová správa 
 

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica dňa 30.1.2019 obdržala od Márie Jablonickej 
žiadosť o vyradenie nehnuteľnosti na ulici Československých tankistov 43, číslo parcely 
436/1. K žiadosti s vyradením nehnuteľnosti boli doložené aj súhlasy ostatných 
spoluvlastníkov nehnuteľnosti.  
Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica sa riadi VZN č. 3/2015 o evidencii pamätihodností 
Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica. V zmysle uvedeného VZN čl. 6 môže Miestne 
zastupiteľstvo MČ BA ZB na návrh Komisie výstavby a dopravy a Kultúrnej komisie zrušiť 
zápis pamätihodnosti v evidencii pamätihodnosti MČ BA ZB. O stanovisko bol dňa 6.2.2019 
požiadaný aj Stavebný úrad MČ BA ZB a Komisia výstavby a dopravy.  
Referentka kultúry p. Besedičová dňa 7.3.2019 vykonala obhliadku predmetného domu. Dom 
má kuchyňu a  dve miestnosti. Z dvora sa vchádza do kuchyne. Odtiaľ vedú schody do 
pivnice, a do miestností. Miestnosť smerom na ulicu má tri okná, vo všetkých bolo vybité 
sklo. V miestnosti boli dve skrine a dva stolíky. Oblečenie zo skríň je vyhádzané na zemi, 
špinavé a od exkrementov zvierat, pod oknami sú nahádzané rôzne letáky, na stole sú rôzne 
noviny, poháre, starý televízor. Z miestnosti je najviac zachovaný drevený strop. Podlaha je 
drevená, steny sú namaľované „valčekovými ornamentami“ v troch farbách. V kuchyni sa 
prevaľuje strop z dôvodu zatekania vody, je tam kredenc cca z 50. tych rokov a stôl, ktorý 
vyrobil otec žiadateľky. Ďalšia miestnosť sa nedala navštíviť, pretože sa do nej prepadol 
strop.  
Fotodokumentácia z obhliadky bola poskytnutá k nahliadnutiu miestnemu stavebnému úradu, 
členom komisie kultúry aj členom komisie územného plánu výstavby a dopravy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. 
Stanovisko kultúrnej komisie  

Kultúrna komisia žiadosť prerokovala na zasadnutí dňa 20.3.2019 a prijala nasledovné 
stanovisko:  
Kultúrna komisia odporúča vyhovieť žiadosti o vyradenie z evidencie pamätihodností 
Mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica. Jedná sa o nehnuteľnosť na ulici 
Československých tankistov 43, číslo parcely 436/1. Nehnuteľnosť je v havarijnom stave.  
Hlasovanie za vyradenie nehnuteľnosti z evidencie pamätihodností MČ BA ZB. 
Za  5                                proti   0                      zdržali sa  0 

 
 

 
Stanovisko komisie územného plánu výstavby a dopravy 

Stanovisko komisie bude dodané na zastupiteľstvo.  
 
 

 
Stanovisko stavebného úradu 

K žiadosti bol o stanovisko požiadaný aj príslušný stavebný úrad. Ktorý zaujal nasledovné 
stanovisko: 
Nakoľko ide o stavbu neobývanú a v zlom stavebno-technickom stave súhlasíme s jej 
vyradením z evidencie pamätihodností.  
 
 
 
 
 


