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NÁVRH   UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

1. bezodplatné zriadenie vecného bremena v k. ú. Staré Mesto, cez časť stavby podzemných 

parkovacích garáží súpis. č. 6665 na parc. č. 62/3 a parc. č. 62/4, LV č. 6829, 

vo vlastníctve spoločnosti Best in Parking - Slovakia s.r.o. so sídlom Krížkova 9 

v Bratislave, IČO 50118714, vo výmere 831 m², v rozsahu vyznačenom v projektovej 

dokumentácii, spočívajúceho v práve prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami, 

v prospech každodobého vlastníka stavby podzemnej garáže, súpis. č. 429, na parc. 

č. 63/1, ktorým je v súčasnosti hlavné mesto SR Bratislava, 

 

2. bezodplatné zriadenie vecného bremena v k. ú. Staré Mesto, na častiach pozemkov 

registra „C“ KN, LV č. 1656, vyznačených podľa GP č. 30114/2016, a to: 

 

      2.1.parc. č. 63/3 označený ako diel 2 vo výmere 37 m², parc. č. 21405/1 označený ako diel 4 

vo výmere 168 m², parc. č. 21409 označený ako diel 5 vo výmere 107 m², spočívajúceho v práve 

umiestnenia, prevádzkovania a užívania stavby podzemných parkovacích garáží, 

 

      2.2.parc. č. 63/1 označený ako diel 1 vo výmere 23 m², parc. č. 63/3 označený ako diel 2 

vo výmere 37 m² a diel 3 vo výmere 46 m², spočívajúceho v práve prechodu peši a prejazdu 

motorovými vozidlami,  

 

v prospech každodobého vlastníka stavieb podzemných parkovacích garáží súpis. č. 6665 na 

parc. č. 62/3 a parc. č. 62/4, ktorým je v súčasnosti spoločnosť Best in Parking - Slovakia       

s.r.o. so sídlom Krížkova 9 v Bratislave, IČO 50118714, 

 

s podmienkou: 

 

Zmluvy o zriadení vecného bremena budú spoločnosťou Best in Parking - Slovakia s.r.o. 

podpísané do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 

SR Bratislavy. V prípade, že zmluvy o zriadení vecného bremena nebudú spoločnosťou Best in 

Parking - Slovakia s.r.o. v uvedenom termíne podpísané, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET  : Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach 

    v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

      

ŽIADATEĽ  : Best in Parking - Slovakia s.r.o. 

    Krížkova 9 v Bratislave 

    IČO 50118714 

     

     

ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTÍ 

k. ú. Staré Mesto 

 

VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY – pre účely vecného 

bremena práva stavby 

parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    

63/3   záhrady     37 (diel 2)  GP č. 30114/2016 

21405/1  zastavané plochy  168 (diel 4)  GP č. 30114/2016 

21409   zastavané plochy  107 (diel 5)  GP č. 30114/2016 

    spolu vo výmere 312 m2 

 

 

VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY – pre účely vecného 

bremena práva prechodu a prejazdu 

parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    

63/1   záhrady    23 (diel 1)  GP č. 30114/2016 

63/3   záhrady   37 (diel 2)  GP č. 30114/2016 

       46 (diel 3) 

    spolu vo výmere 106 m2 

 

 

STAVBa VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Súpis. č. 429 na pozemku parc. č. 63/1 – podzemná garáž, LV č. 1656 

 

STAVBY VO VLASTNÍCTVE BEST IN PARKING – SLOVAKIA S.R.O. 

Súpis. č. 6665 na pozemkoch parc. č. 62/3 a parc. č. 62/4 – podzemné parkovacie garáže, LV č. 

6829 

 

 

SKUTKOVÝ   STAV   

 

Predmet žiadosti 

 

 Predmetom zriadenia vecného bremena sú pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislava a stavba vo vlastníctve spoločnosti Best in Parking – Slovakia s.r.o. uvedené 

v špecifikácii. 

 

Dôvod a účel žiadosti 

 

Žiadateľ je vlastníkom stavby podzemnej parkovacej garáže súpis. č. 6665. Uvedená 

stavba sa nachádza na pozemkoch parc. č. 62/3 a parc. č. 62/4 (vo vlastníctve Rehole menších 



bratov Františkánov) a na časti pozemkov parc. č. 63/3, parc. č. 21405/1 a parc. č. 21409 (vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy).  

 Zriadením vecného bremena práva umiestnenia, prevádzkovania a užívania stavby na 

časti  pozemkov parc. č. 63/3, parc. č. 21405/1 a parc. č. 21409 bude majetkovoprávne 

usporiadaný vzťah pozemkov a stavby. Žiadateľ má záujem aj o zriadenie vecného bremena 

práva prechodu a prejazdu pešo a motorovými vozidlami cez pozemky parc. č. 63/1 a parc. č. 

63/3 za účelom zabezpečenia prístupu k stavbe podzemných parkovacích garáží. 

 Hlavné mesto je vlastníkom stavby podzemnej garáže súpis. č. 429 na pozemku parc. č. 

63/1. Vjazd do tejto stavby vedie cez stavbu podzemných parkovacích garáží súpis. č. 6665 vo 

vlastníctve žiadateľa. Preto je potrebné majetkovoprávne upraviť a zabezpečiť prístup pešo aj 

motorovými vozidlami k stavbe podzemnej garáže vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.  

    

   

Stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena 

 

K navrhovanému zriadeniu vecných bremien boli vyhotovené znalecké posudky 

č. 65/2017 zo dňa 6.4.2017 a č. 66/2017 zo dňa 12.4.2017, ktoré vypracoval Ing. Peter Kapusta, 

ktorý bol vybratý na základe elektronického náhodného výberu znalcov. 

 

 

 

Jednotková cena 

 

Podľa znaleckého posudku č. 65/2017: 

- jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena práva stavby súp. č. 6665 na 

častiach pozemkov parc. č. 63/3, parc. č. 21409 a parc. č. 21405/1 bola stanovená na 

sumu 58 848,85 Eur 

- jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na 

častiach pozemkov parc. č. 63/1 a parc. č. 63/3 bola stanovená na sumu 

16 661,27 Eur, 

spolu 75 510,12 Eur 

 

 Podľa znaleckého posudku č. 66/2017 jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena 

práva prechodu a prejazdu cez časť stavby súpis. č. 6665 vo výmere 831 m2 bola stanovená na 

sumu 86 979,28 Eur. 

 

Rozdiel uvedených súm je 11 469,16 Eur, ktoré by malo hlavné mesto SR Bratislavy zaplatiť 

žiadateľovi. Avšak žiadateľ súhlasil so zriadením vecných bremien bez vzájomného finančného 

vyrovnania. Vzhľadom na túto skutočnosť je v uznesení navrhnuté bezodplatné zriadenie 

vecných bremien.  

  

Navrhované riešenie 

 

 Schválením navrhovaného zriadenia vecných bremien sa uskutoční vzájomné 

majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností hlavného mesta SR Bratislavy a žiadateľa. 

 

Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 

K zriadeniu vecného bremena práva stavby a práva prechodu a prejazdu v prospech spoločnosti 

Best in Parking – Slovakia s.r.o. 

 

 

 



Oddelenie územného rozvoja mesta 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 

územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 63/3, 21405/1 a 21409 v k .ú. Staré Mesto, 

funkčné využitie územia: parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo funkcie 1110, občianska 

vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201, územie stabilizované, 

plochy námestí a ostatné komunikačné plochy. Záujmové pozemky sú súčasťou pamiatkovej 

rezervácie. 

Záujmové parcely sú súčasťou územia Historického mesta (pamiatková rezervácia – PR). 

Stanovisko technickej infraštruktúry 

Bez pripomienok. 

Oddelenie dopravného inžinierstva 

Nemáme pripomienky. 

Oddelenie dopravy - Referát cestného správneho orgánu 

Nemáme námietky. 

Oddelenie správy komunikácií 

Uršulínska ulica je miestna komunikácia v našej správe. OSK z hľadiska správcu komunikácií 

súhlasí so zriadením vecného bremena za podmienky, že žiadateľ bude zodpovedať za údržbu 

a technický stav komunikácie vedúcej do podzemnej garáže. 

Z hľadiska správcu VO upozorňujeme, že v záujmovom území sa nachádza zariadenie VO 

a optické prípojky. Neodporúčame v uvedenej oblasti realizovať stavebnú činnosť. 

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 

Súhlasíme so zriadením vecného bremena. Záujmovým územím sú pozemky v katastri 

nehnuteľností vedené ako zastavané plochy a nádvoria a záhrady, na ktorých sú v súčasnosti 

vybudované komunikácie a spevnené plochy, t.j. plochy sú zastavané. Zriadenie vecného 

bremena na uvedený účel žiadateľa nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochrany 

mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny. 

Oddelenie účtovníctva a pohľadávok 

Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadnu pohľadávku voči žiadateľovi. 

Oddelenie miestnych daní a poplatkov 

Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 

Oddelenie legislatívno-právne: 

Oddelenie legislatívno-právne nevedie súdny spor so žiadateľom. 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 612/2017 zo dňa 14. 09. 2017 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy prerokovať  

„Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking - Slovakia s.r.o. so 

sídlom v Bratislave“. 
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