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        O pozemky v okolí jazera má záujem podnikateľ a developer Peter Jakubec, ktorý figuruje
v obchodnom registri aktuálne v piatich firmách, ktoré sa zaoberajú najmä realitnou činnosťou,
kúpou, predajom, prenájmom a správou nehnuteľností.             Štátny podnik Lesy Slovenskej
republiky pripravuje v týchto dňoch odovzdanie štátnych pozemkov s lužnými lesmi po celom
obvode Rusovského jazera do rúk súkromného investora. Pre agentúru SITA to uviedol Andrej
Kovarik z Bratislavského ochranárskeho združenia. Ide o verejne prístupné prírodné kúpalisko v
Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Vodná plocha jazera ostáva zatiaľ v rukách štátu. O
pozemky v okolí jazera má záujem podnikateľ a developer Peter Jakubec, ktorý figuruje v
obchodnom registri aktuálne v piatich firmách, ktoré sa zaoberajú najmä realitnou činnosťou,
kúpou, predajom, prenájmom a správou nehnuteľností. &quot;Na základe žiadosti Petra
Jakubca zo dňa 25. augusta 2008 o zámenu lesných pozemkov rieši štátny podnik Lesy SR
jeho návrh zameniť jeho 23,5261 ha lesného porastu za našich 14,9934 metrov štvorcových
lesných porastov, pretože jeho blok parciel priamo nadväzuje na komplex majetku SR. Ide o
lesy hospodárske, na rozdiel od žiadaných lesov lužných, pre nás hospodársky nezaujímavých,
a navyše  navrhovaná výmena by bola pre štátny podnik zisková,&quot; uviedla pre agentúru
SITA hovorkyňa štátneho podniku Lesy SR Veronika Petríková. Podľa nej by Lesy SR touto
zámenou zväčšili štátny majetok o 85 327 m2 a finančný rozdiel stanovený dvoma nezávislými
znalcami na 8 503,43 € prenechá žiadateľ Lesom SR ako čistý zisk. &quot;Návrh na zámenu
vyhodnotí ministerstvo pôdohospodárstva,&quot; uviedla Petríková.    Predávať a privatizovať
lesný pôdny fond vo vlastníctve štátu je zakázané, obchádza sa to však výmenou pozemkov.
Bratislavské ochranárske združenie sa obáva, že developer pracuje aj na získaní samotných
vodných plôch Rusovského jazera ako aj jazier v Čunove, napr. prostredníctvom Slovenského
pozemkového fondu. &quot;Cieľom je pravdepodobne vytvorenie exkluzívnej privátnej a
developerskej zóny, s absolútne vylúčeným vstupom verejnosti a stavebnými aktivitami
nezlučiteľnými s ochranou prírody v Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy ako aj s
ochranou vodných zdrojov pitnej vody,&quot; uviedol Kovarik. Ochranári požadujú, aby štátne
pozemky, obzvlášť v chránených územiach, ostali vo vlastníctve štátu, bol na ne zabezpečený
voľný prístup verejnosti a zároveň maximálna možná ochrana prírody pred zničením a
sprivatizovaním. Agentúra SITA oslovila podnikateľa Petra Jakubca, ten sa prisľúbil vyjadriť.    
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