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NÁVRH UZNESENIA

Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra. „C“ v k. ú. Lamač, parc. č. 644/553
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 840 m2, parc. č. 644/554 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 2 m2, parc. č. 644/555 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 59 m2 a parc. č.
644/556 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2, evidovaných na LV č. 3758,
spočívajúce v práve užívať pozemky pod stavbou komunikácie „A121 komunikácia A1-vetvy
OK4“, skolaudovanou dňa 28. 08. 2014 rozhodnutím č. ODUR-2014/206/Ry-4670, v prospech
spoločnosti Bory, a. s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, IČO 36740896, za
sumu 16 460,00 Eur, podľa znaleckého posudku č. 6/2017,
s podmienkami:
1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 30
dní odo dňa schválenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade,
že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom
termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Odplata za zriadenie vecného bremena bude v plnej výške započítaná do preddavku náhrady
za vecné bremeno zaplateného na účet hlavného mesta dňa 08. 12. 2010 podľa zmluvy
o budúcej zmluve o vecnom bremene uzatvorenej dňa 24. 11. 2010.

Dôvodová správa
PREDMET :

Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Lamač

ŽIADATEĽ :

Bory, a. s.
Digital Park II
Einsteinova 25, Bratislava
IČO 36740896

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV
pozemky reg. „C“, k. ú. Lamač
parcelné číslo
druh pozemku
644/553
zastavané plochy a nádvoria
644/554
zastavané plochy a nádvoria
644/555
zastavané plochy a nádvoria
644/556
zastavané plochy a nádvoria
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

výmera v m2
840
2
59
10
911 m2

pozn.
LV č. 3758
LV č. 3758
LV č. 3758
LV č. 3758

- pozemky reg. „C“ parc. č. 644/553 a parc. č. 644/554 boli geometrickým plánom č. 57-1/2015
odčlenené od pozemku reg. „E“ parc. č. 2485, následne boli zapísané na LV č. 3758
- pozemky reg. „C“ parc. č. 644/555 a parc. č. 644/556 boli geometrickým plánom č. 57-1/2015
odčlenené od pozemku reg. „C“ parc. č. 644/209 (podľa mapy určeného operátu parc. č. 644/209
predstavovala časť pozemku reg. „E“ parc. č. 2484), následne boli zapísané na LV č. 3758

SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch pod stavbou komunikácie „A121 komunikácia A1vetvy OK4“.
Dôvod a účel žiadosti
Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemkov uvedených v špecifikácii.
Dňa 24. 11. 2010 bola medzi hlavným mestom a žiadateľom uzatvorená Zmluva o budúcej
zmluve o vecnom bremene. Predmetom tejto zmluvy sa stalo budúce uzatvorenie zmluvy
o vecnom bremene na pozemkoch pod stavbami inžinierskych sietí realizovaných na základe
rozhodnutia o umiestnení súboru stavieb vo verejnom záujme č. j.: SÚ – 13547/2376/2009/PR zo
dňa 23.11. 2009 a rozhodnutia o umiestnení stavby č. j.: SÚ- 2920/254/2010/PR zo dňa 15. 03.
2010.
Stavba komunikácie „A121 komunikácia A1-vetvy OK4“ bola povolená rozhodnutím
o umiestnení stavby zo dňa 15. 03. 2010 ako súčasť stavby „Príprava územia Devínska Nová
Ves, Lamač – I. etapa“ zaradenej do zóny „Lamačská Brána – I. etapa“. Predmetom tejto stavby
bola výstavba infraštruktúry v území, išlo o výstavbu viacerých pozemných komunikácii s ich
pripojením sa na existujúce dopravné komunikácie (cestu II/505).

V čl II. ods. 1 písm. b) zmluvy o budúcej zmluve je táto stavba špecifikovaná ako verejná
účelová komunikácia s funkciou miestnej zbernej komunikácie. Podľa čl. III ods. 1 písm. b)
zmluvy bola výstavba komunikácie naplánovaná, okrem iných pozemkov (viď. zmluva
o budúcej zmluve, str. č. 3), aj na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 2484 a parc. č. 2485, k. ú. Lamač.
V zmluve o budúcej zmluve je stanovené, že zmluva o vecnom bremene má byť uzatvorená po
postavení komunikácie, pred jej kolaudáciou, pričom rozsah vecného bremena má byť
špecifikovaný následne vypracovaným geometrickým plánom. Podľa zmluvy má byť vecné
bremeno zriadené ako vecné právo „in personam“, v prospech vlastníka stavby.
Zo zmluvy o budúcej zmluve vyplynul žiadateľovi ako budúcemu oprávnenému z vecného
bremena záväzok, zaplatiť na účet hlavného mesta preddavok náhrady za vecného bremeno vo
výške 33 000,00 Eur. Preddavok bol uhradený dňa 08. 12. 2010.
Užívanie stavby komunikácie bolo povolené dňa 30. 07. 2014 rozhodnutím stavebného úradu
č.: ODUR-2014/206/Ry-4670 (viď. príl. č. 11).
Hlavné mesto bolo žiadateľom vyzvané na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene až následne
po kolaudácii komunikácie (viď. príloha č. 3). Prílohou výzvy bol GP č. 71-1/2014. Nakoľko
tento GP bol vyhotovený nesprávne, predložil žiadateľ hlavnému mestu dňa 5. 5. 2016 nový GP
č. 57-1/2015. Novým GP boli pozemky pod komunikáciou „A121 komunikácia A1-vetvy OK4“
definované ako pozemky reg. „C“ parc. č. 644/553-556.
Znaleckým posudkom č. 6/2017 vypracovaným za účelom určenia všeobecnej hodnoty vecného
bremena bolo vecné bremeno zriadené na parc. č. 644/553-556 ohodnotené na 16 460,00 Eur.
Podľa informácie oddelenia dopravy gestora zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene má
byť táto suma započítaná do zaplateného preddavku náhrady (viď. príloha č. 10).
Záväzok žiadateľa, na základe ktorého by bol povinný vybudovanú miestnu komunikáciu
v budúcnosti odovzdať hlavnému mestu na zaradenie do siete miestnych komunikácii, zo zmluvy
o budúcej zmluve o vecnom bremene nevyplýva.
Podľa čl. 80 ods. 2 písm t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy Mestské zastupiteľstvo
hlavného mesta SR Bratislavy schvaľuje zriadenie vecného bremena s výnimkou vecného
bremena, ktorým sa Bratislava zaväzuje strpieť uloženie a následné užívanie inžinierskych sietí,
prípojok k inžinierskym sieťam, presahy stavieb vo vlastníctve iných osôb nad komunikáciami,
verejnými priestranstvami a pozemkami vo vlastníctve hlavného mesta.
Nakoľko zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene nebola v mestskom zastupiteľstve
schválená, pričom zmluvou o vecnom bremene má byť zriadené vecné bremeno na pozemkoch
hlavného mesta spočívajúce v práve žiadateľa užívať pozemky pod stavbou komunikácie,
podlieha toto zriadenie schváleniu mestského zastupiteľstva.
Zmluvou o vecnom bremene zriaďujeme na pozemkoch hlavného mesta vecné bremeno in rem,
v prospech vlastníka susedných pozemkov reg. „C“ parc. č. 644/559 a parc. č. 644/561, t. č. je
ním žiadateľ. Stavbou komunikácie sú zastavané aj tieto dva pozemky.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena
K navrhovanému predaju bol vyhotovený znalecký posudok č. 6/2017 zo dňa 21. 07. 2017. Jeho
zadávateľom bolo hlavné mesto SR Bratislava. Znalecký posudok bol vypracovaný
Ing. Jozefom Fajnorom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností.

Všeobecná hodnota vecného bremena
Všeobecná hodnota vecného bremena spočívajúceho v práve zriadenia komunikácie v rozsahu
celej plochy dotknutých pozemkov parc. č. 644/553, 554, 555, a 556, k. ú. Lamač, bola
znaleckým posudkom č. 6/2017 ocenená na sumu 16 460, 00 Eur (18,07 Eur/m2).
Navrhované riešenie
Zmluvu o zriadení vecného bremena spočívajúcu v práve užívania pozemkov pod stavbou
komunikácie A 121 Komunikácia A1 – vetvy OK4 navrhujeme schváliť.
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu
Oddelenie územného rozvoja mesta
Územný plán hlavného mesto SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, stanovuje pre
územie, ktorého súčasťou sú pozemky reg. „C“ KN parc. č. 644/553, parc. č. 644/554, parc. č.
644/555 a parc. č. 644/556, k. ú. Lamač, funkčné využitie územia: občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu.
Stanovisko technickej infraštruktúry
Bez pripomienok.
Súborné stanovisko za oblasť dopravy
Oddelenie dopravného inžinierstva nemá k zriadeniu vecného bremena žiadne pripomienky.
V stanovisku uvádza, že v zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007, dochádza
k postupnej urbanizácii územia Lamačská brána. Záujmové pozemky ležia pod ramenom
okružnej križovatky OK4, konkrétne pod komunikáciou, ktorá je v zmysle územného plánu
mesta plánovaná ako miestna zberná vo funkčnej triede B2.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Zriadenie vecného bremena nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou
mestskej zelene ani druhovou ochranou prírody a krajiny.
Oddelenie správy komunikácii
Bez pripomienok
Oddelenie legislatívno-právne
Neeviduje voči žiadateľovi súdny spor.
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Neeviduje voči žiadateľovi pohľadávky

Stanovisko starostu MČ Bratislava-Lamač
Starosta mestskej časti Bratislava-Lamač súhlasí so zriadením vecného bremena na pozemkoch
reg. „C“ parc. č. 644/553, parc. č. 644/554, parc. č. 644/555 a parc. č. 6444/556, k. ú. Lamač,
v prospech spoločnosti Bory, a.s.

Zmluva o zriadení vecného bremena
č. ..........................
uzatvorená podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“) medzi nasledujúcimi stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
zastúpené:
JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta
Peňažný ústav:
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):
SK5875000000000025828453
BIC-SWIFT
CEKOSKBX
Variabilný symbol:
.........................
IČO:
00603481
(ďalej len „povinný z vecného bremena“ v príslušnom tvare)
a
Bory, a. s.
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČ DPH:

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Marek Kalma, predseda predstavenstva
Juraj Nevolník, člen predstavenstva
36740896
2022330860
Tatra banka, a.s.
SK1211000000002922123057
SK2022330860

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4086/B
(ďalej len „ oprávnený z vecného bremena “ v príslušnom tvare)

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Mestská časť Bratislava - Lamač vydala dňa 30.07.2014 pod evidenčným číslom ODUR –
2014/206/Ry-4670 rozhodnutie, ktorým povoľuje v stavebnom konaní užívanie stavby „A121
Komunikácia A1 – vetva OK4“, (ďalej aj „stavby“ v príslušnom tvare).

Článok 2
1.

Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov :
Reg. Parcelné číslo Výmera (m2)
C
644/553
840
C
644554
2
C
644/555
59
C
644/556
10

List vlastníctva
3758
3758
3758
3758

Druh pozemku
Katastrálne územie
zast. plocha a nádvorie
Lamač
zast. plocha a nádvorie
Lamač
zast. plocha a nádvorie
Lamač
zast. plocha a nádvorie
Lamač

(ďalej len “Nehnuteľnosti Povinného z vecného bremena“)

2.

Oprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností – pozemkov:

Reg.
C
C

Parcelné číslo Výmera (m2) List vlastníctva
644/559
953
3133
644/561
2447
3133

Druh pozemku
Katastrálne územie
zast. plocha a nádvorie
Lamač
zast. plocha a nádvorie
Lamač

(ďalej len „Nehnuteľnosti Oprávneného z vecného bremena “)

Článok 3
Predmet zmluvy
1.

Povinný z vecného bremena týmto zriaďuje na zaťažených Nehnuteľnostiach Povinného
z vecného bremena v celom rozsahu ich výmer vecné bremeno „in rem“ v prospech súčasného
a každodobého vlastníka Nehnuteľností Oprávneného z vecného bremena spočívajúce v záväzku
strpieť výkon Práv zodpovedajúcich Vecnému bremenu tak, ako sú definované v čl. 3 bod 2 tejto
zmluvy (ďalej len „Vecné bremeno“).

2.

Práva zodpovedajúce zriadenému Vecnému bremenu spočívajú v práve:

užívať Nehnuteľnosti Povinného z vecného bremena pod stavbou komunikácie „A121
Komunikácia A1 – vetva OK4“, najmä jej prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie, akékoľvek iné stavebné úpravy a jej odstránenie
(ďalej len „Práva zodpovedajúce Vecnému bremenu“).
4.

Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že ako
výlučný vlastník stavby „A121 Komunikácia A1 – vetva OK4“ postavenej na
Nehnuteľnostiach povinného z vecného bremena a Nehnuteľnosti Oprávneného z
vecného bremena vecné bremeno zriadené touto zmluvou prijíma.

5.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Práva zodpovedajúce Vecnému bremenu zriadené touto
zmluvou môžu využívať aj iné osoby (údržba a prevádzka) ako osoby v prospech ktorých je
Vecné bremeno zriadené, pričom ide o právo odvodené od práva vlastníka Nehnuteľností
Oprávneného z vecného bremena.

6.

Povinný z vecného bremena vyhlasuje, že si je vedomý a súhlasí s tým, že Práva zodpovedajúce
Vecnému bremenu bude vykonávať okrem vlastníka Nehnuteľností Oprávneného z vecného
bremena aj iná osoba pôsobiaca ako dodávateľ prác a/alebo služieb pre vlastníka Nehnuteľností
Oprávneného z vecného bremena, alebo iná osoba, ktorej výkon činnosti v prospech vlastníka
Nehnuteľností Oprávneného z vecného bremena rozumne predpokladá potrebu výkonu takéhoto
práva, vrátane osoby vykonávajúcej práva k stavbe na základe zmluvného vzťahu s vlastníkom
Nehnuteľností Oprávneným z vecného bremena.

7.

Vlastník Nehnuteľností Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje využívať Práva
zodpovedajúce Vecnému bremenu len v nevyhnutnom rozsahu, aby jeho výkon v čo najmenšej
možnej miere zaťažoval zaťažené Nehnuteľnosti Povinného z vecného bremena.
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Článok 4
Náhrada
1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli že Vecné bremeno podľa tejto zmluvy zriaďujú odplatne,
pričom výška odplaty je stanovená znaleckým posudkom č. 6/2017, vyhotoveným Ing. Jozefom
Fajnorom, znalcom pre odbor stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty
nehnuteľnosti na sumu 16 460, 00 eur (slovom: šestnásťtisícštyristošesťdesiat eur).
2. Na základe zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene uzatvorenej dňa 24. 11. 2010 medzi
Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou Bory, a.s. bola dňa 8.12.2010
na účet hlavného mesta SR Bratislavy pripísaná náhrada za vecné bremeno vo výške 33.000,- eur
(slovom tridsaťtritisíc eur).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za zriadené vecné bremeno určená Znaleckým posudkom
č. 6/2017 podľa ods. 1 tohto článku bude dňom účinnosti tejto zmluvy započítaná do konečnej
výšky predbežnej náhrady za vecné bremeno.

Článok 5
Čas trvania vecného bremena
1. Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Vecné bremeno zaniká zo zákona v zmysle ods. 2 a 4 § 151p Občianskeho zákonníka.

Článok 6
Odstúpenie od zmluvy
1. Povinný z vecného bremena je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy:
a) ak účel zriadenia vecného bremena zanikol,
b) ak výkonom vecného bremena v rozpore s touto zmluvou vzniká povinnému z vecného
bremena neprimeraná škoda.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle bode 1 písm. a) a b) tohto článku je oprávnený z
vecného bremena povinný uviesť nehnuteľnosti na svoje náklady do pôvodného stavu v lehote
určenej povinným z vecného bremena v oznámení o odstúpení od tejto zmluvy. V prípade
nečinnosti oprávneného z vecného bremena je povinný z vecného bremena oprávnený uviesť
nehnuteľnosti do pôvodného stavu sám na náklady a riziko oprávneného z vecného bremena, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka nie je týmto článkom dotknutá.

Článok 7
Vedľajšie ustanovenia
1. Vlastník Nehnuteľností Oprávneného z vecného bremena je povinný znášať všetky náklady na
zachovanie a údržbu častí Nehnuteľností povinného z vecného bremena, na ktorých viazne Vecné
bremeno zriadené touto zmluvou.
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2. Povinný z vecného bremena má právo vyžadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výkone
Vecného bremena Vlastníkom Nehnuteľností Oprávneného z vecného bremena v rozpore s touto
zmluvou.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnený z vecného bremena zaplatí správny poplatok za návrh na
vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností.

Článok 8
Platnosť a účinnosť zmluvy
1. Táto
zmluva
nadobúda
platnosť
dňom
podpísania
zmluvnými
stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinného z vecného
bremena podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Okresného úradu Bratislava,
katastrálneho odboru, o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností.
3. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá oprávnený z vecného bremena.
4. Oprávnený z vecného bremena nadobudne právo zodpovedajúce vecnému bremenu dňom
kladného právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru,
o povolení vkladu vecného bremena.
5. Do doby povolenia vkladu vecného bremena sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými
podmienkami tejto zmluvy.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. K zmene podmienok dohodnutých touto zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán formou písomného dodatku, alebo ak to bude vyplývať zo zmien a doplnkov
platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo
vzniknutých na základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských
súdov za použitia slovenského práva.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v ...-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z tohto .... vyhotovení pre
povinného z vecného bremena, z ktorých ... budú predložené na Okresný úrad Bratislava,
katastrálny odbor, za účelom povolenia vkladu vecného bremena a l vyhotovenie pre
oprávneného z vecného bremena.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si zmluvu
prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne
námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
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V Bratislave, dňa

............................

V Bratislave, dňa ....................

Povinný z vecného bremena:
Hlavné mesto SR Bratislava

Oprávnený z vecného bremena:
Bory, a.s.

.......................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor hl. mesta SR Bratislavy

.......................................................
Marek Kalma
predseda predstavenstva

..............................................
Juraj Nevolník
člen predstavenstva
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