OBEC LOZORNO
Obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 LOZORNO

Železnice SR- Generálne riaditel‘stvo
odbor hospodárenia s majetkom
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Č.j.

1068/2017

vLozorne, dňa 12.10.2017

Vec:
Ziadost‘ o vyňatie bývalej výpravnej budovy s.č. 643 a pril‘ahlého pozemku v obci Lozorno
z aktuálneho ponukového konania na odpredaj majetku a jeho prevod pod obec Lozorno.
Ako štatutárny zástupca a starosta obce Lozorno si Vás dovoľujem požiadat‘ o vyňatie
bývalej výpravnej budovy s.č. 643 a pril‘ahlého pozemku v obci Lozorno z aktuálneho
ponukového konania na odpredaj majetku ZSR Bratislava a jeho prevod pod Obec Lozorno.
Ide o budovu s.č. 643 (staničný domček) na pozemku parc.č. 8891/3- zast. plochy
a nádvoria o výrnere 115m2 a pril‘ahlý pozernok parc.č. 889 1/15, ktoré sú v katastri nehnuteľností
pre kat. úz. Lozorno zapísané na liste vlastníctva LV Č. 782 vo výlučnom vlastníctve SR- Zeleznk
Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava.
Obec Lozorno opakovane od roku 2011, a žial‘ doteraz neúspešne, prejavuje záujem
o prevod hore uvedenej nehnutel‘nosti do svojho vlastníctva (vid‘ prílohy) z dóvodu, že ide
o nehnuteľnost‘, ktorá sa nachádza v strede dediny, t.č. je neudržiavaná, v dezolátnorn stave a
zámerom obce je uvedenú nehnutel‘nost‘ zrekonštruovat‘ na vlastné náklady s tým, že by
bol zachovaný jej historický ráz, obec by v tomto niieste zriadila obecné múzeum, prístupné
verejnosti s možnost‘ou využitia časti priestorov ako kultúrnospoločenské centrum. Pril‘ahlý
pozemok obec vyčistí, vysadí novů okrasnú zeleň a čast‘ plóch spevní ako verejné parkovacie
plochy v súlade s platným Územným plánom obce Lozorno.
Za kladné vybavenie vopred ďakujeme, s úctou
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Ministerstvo dopravy a výstavby
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810 05 Bratislava
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1068/2017

Húbek-starosta/0905530623

Lozorno
16.10.2017

Vec:
Žiadosť o súčinnost‘ pri prevode majetku ŽSR (bývalá výpravná budova) pod obec Lozorno

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadat‘ o súčinnost‘ pri prevode majetku ŽSR v k.ú. Lozorno
(bývalá výpravná budova s.č. 643 a pril‘alilý pozernok) pod obec Lozorno.
Obec Lozorno opakovane od roku 2011, a žiaľ doteraz neúspešne, prejavuje na ŽSR záujem o
prevod hore uvedenej nebnuteľnosti do svojho vlastníctva z dóvodu, že ide o nebnuteľnost‘, ktorá sa
nachádza v strede dediny, t.č. je neudržiavaná, v dezolátnom stave a zámerom obce je uvedenú
nehnutel‘nost‘ zrekonštruovat‘ na vlastné náklady s tým, že by bol zachovaný jej historický
ráz, obec by v tomto mieste zriadila obecné múzeum, prístupné verejnosti s možnost‘ou využitia
časti priestorov ako kultúrnospoločenské centrum. Pril‘ahlý pozemok obec vyčistí, vysadí novú
okrasnú zeleň a čast‘ plóch spevní ako verejné parkovacie plochy v súlade s platným Úzernným
plánom obce Lozorno.
V prílohe zasielarne kópiu listu zo dňa 12.10.2017, ktorým sme požiadali Zeleznice SR
Generáine riaditel‘stvo, odbor hospodárenia s rnajetkom o vyňatie uvedenej nebnuteľnosti z aktuálneho
ponukového konama na odpredaj majetku a tieto žiadame previesť pod obec Lozorno.
Za kladné vybavenie vopred ďakujeme, s úctou
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