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NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť zriadenie vecného bremena práva stavby vybudovania a užívania účelovej 

komunikácie slúžiacej verejnosti na novovytvorenom pozemku registra. „C“ KN, k. ú. Ružinov, 

parc. č. 1507/32 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 197 m², podľa GP č. 5/2016 

oddeleného od pozemku registra „C“ parc. č. 1507/3, LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta 

SR Bratislavy, (priebeh vecného bremena je vyznačený GP č. 5/2016 zo dňa 15.08.2017 na 

novovytvorenom pozemku parc. č. 1507/32) spočívajúce v povinnosti hlavného mesta SR 

Bratislavy strpieť vybudovanie a užívanie účelovej komunikácie slúžiacej verejnosti,  spojené 

s právom prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie a modernizácie, v prospech 

spoločnosti JAG development, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 73/a, Bratislava, IČO 45852995, 

vecné bremeno pôsobí „in rem“ za jednorazovú odplatu 6  792, 56 Eur stanovenú znalcom 

z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností podľa znaleckého posudku 

č. 45/2017, 

 

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 a naraz uhradená oprávneným 

z vecného bremena do 30 dní od podpisu zmluvy o zriadení vecného bremena poslednou zo 

zmluvných strán povinnému z vecného bremena.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

 

PREDMET:  Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby vybudovania 

a užívania účelovej komunikácie slúžiacej verejnosti  na novovytvorenom 

pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1507/32, v prospech 

spoločnosti JAG development, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 

ŽIADATEĽ  :           JAG development, s.r.o. 

                                   so sídlom Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava 

                                   IČO 45852995 

                                    

  

 

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU: 

 

parcelné číslo  druh pozemku    výmera v m²  pozn.           

1507/32                      zastavané plochy a nádvoria           197                    GP č. 5/2016 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA STAVBY: 

 

Stavba vybudovanie a užívania účelovej komunikácie slúžiacej verejnosti je podrobne 

definovaná v Projektovej dokumentácii č. 11/2010, č. pare 7 vypracovanej  BPRs.r.o., 

projekčno-stavebná spoločnosť, Sasinkova 43, 010 01 Žilina, IČO 3848761, pre výstavbu 

„Bytový dom, ul. Na piesku, Ružinov, Bratislava“, objekt SO 202 Prístupová komunikácia,  

ktorá bude napojená z ulice Na piesku, k. ú. Ružinov. 

Priebeh vecného bremena a oddelenie novovytvoreného pozemku parc. č. 1507/32 je 

definované na základe GP č. 5/2016, overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 

02.10.2017 pod č. G1-1707/2017. 

 

SKUTKOVÝ   STAV   

 

Predmet žiadosti 

 

Žiadateľ požiadal o zriadenie vecného bremena práva stavby vybudovania a užívania účelovej 

komunikácie slúžiacej verejnosti a uloženia inžinierskych sietí s následným právom užívania 

a správy týchto zariadení v rozsahu 197 m² na novovytvorenom pozemku parc. č. 1507/32, 

oddelenom podľa GP č. 5/2016 k.ú. Ružinov, overenom Okresným úradom, katastrálnym 

odborom dňa 02.10.2017 pod č. G1-1702/2017 od pozemku registra „C“ parc. č. 1507/3, LV 

č.1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v súvislosti s výstavbou “Bytového domu na 

Piesku“, ku ktorému vznikla potreba doriešiť prístupovú komunikáciu, ktorá v súčasnosti 

existuje len ako poľná cesta. V súvislosti s výstavbou budú náklady na vybudovanie, správu 

a udržiavanie asfaltovej komunikácie výlučne hradené súkromnými prostriedkami od 

vlastníkov pozemkov napojených na komunikáciu nachádzajúcu sa na pozemku. 

Cieľom výstavby „Bytového domu na Piesku“ je aj revitalizácia a rozvoj okolitého 

prostredia s potrebou uloženia inžinierskych sietí a spevnenia poľnej cesty, čím by sa vytvorila 

spevnená asfaltová komunikácia slúžiaca verejnosti a obyvateľom bytového domu. 

Právo vybudovania a užívania účelovej komunikácie slúžiacej verejnosti podlieha schváleniu 

mestským zastupiteľstvom podľa Čl. 80 ods.1 písm.t/ Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 

V ostatných častiach vecné bremeno uloženia inžinierskych sietí s následným právom užívania 

a správy týchto zariadení a prechodu a prejazdu mestské zastupiteľstvo neschvaľuje. Toto bude 

súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena práva stavby komunikácie. 



Pozemok parc. č.  1507/3 je zverený do správy mestskej časti, ktorá po prerokovaní 

v operatívnej porade starostu nesúhlasila s nájmom a vec odstúpila hlavnému mestu 

 s odporúčaním  zriadenia vecného bremena. 

 

Dôvod a účel žiadosti 
 

Stavba vybudovanie a užívanie účelovej komunikácie slúžiacej verejnosti bude vybudovaná 

žiadateľom na novovytvorenom pozemku parc. č. 1507/3 vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy ako prístupová účelová  komunikácia k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa 

a iných osôb, slúžiaca verejnosti.  

 

Geometrickým plánom č. 5/2016 zo dňa 15.08.2017 vyhotoveným spoločnosťou GKK 

geodetická služba, s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 27, Bratislava, IČO: 35 976 942, overenom 

Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom bol vyznačený priebeh vecného bremena 

vo výmere 197 m²  na novovytvorenom pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 

1507/32 m2, k. ú. Ružinov,  

 

Vecné bremeno navrhujeme zriadiť „in rem“ v prospech žiadateľa spoločnosti JAG 

development, s.r.o., vlastníka pozemkov parc. č. 1507/12-28 ako právo vybudovania 

a užívania účelovej komunikácie slúžiacej verejnosti. Vecné bremeno bude spočívať 

v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy strpieť vybudovanie a užívanie asfaltovej 

komunikácie spojené s právom prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie 

a modernizácie.  
 

Podľa čl. 80 ods. 2 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a podľa § 9 ods.2 VZN 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 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.  

 

Žiadateľ predložil k svojej žiadosti projektovú dokumentáciu výstavby “Bytového domu na 

Piesku“,  ktorého súčasťou je objekt SO 202 Prístupová komunikácia – vytyčovací nákres 

a okrem iného  Rozhodnutie MČ BA-Ružinov o povolení zriadenia vjazdu z komunikácie III. 

triedy Na piesku zo dňa 09.02.2010, súhlasné Záväzné stanovisko hlavného mesta SR 

Bratislavy k investičnej činnosti zo dňa 13.09.2010 a súhlasné Záväzné stanovisko MČ BA 

Ružinov k vydaniu stavebných povolení pre špeciálne stavebné úrady na stavbu SO 202 

Prístupová komunikácia zo dňa 17.02.2014. 

 

Stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena 

 

K navrhovanému zriadeniu vecného bremena bol vyhotovený znalecký posudok č. 45/2017. 

Zadávateľom bolo hlavné mesto SR Bratislava. Znalecký posudok vypracoval Ing. Juraj Talian, 

PhD., Hrobákova 13, Bratislava, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 

nehnuteľností, pozemné stavby. Cena za vyhotovenie znaleckého posudku je 200,00 Eur. 

 

Odplata za zriadenie vecného bremena 

 

Odplata za zriadenie vecného bremena na časti pozemku parc. č. 1507/3, k. ú. Ružinov, 

predstavuje jednorazovú sumu 6 792,56 Eur. 

 

Navrhované riešenie 

 

Zmluvu o zriadení vecného bremena spočívajúcu v práve stavby vybudovanie a užívanie 

účelovej komunikácie slúžiacej verejnosti v prospech žiadateľa navrhujeme schváliť.   



 

Stanoviská odborných útvarov magistrátu  

 

Oddelenie územného rozvoja mesta: 

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

územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 1507/3 nasledovné využitie: málopodlažná 

zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, rozvojové územie, kód regulácie D.  

Stanovisko technickej infraštruktúry: 

Bez pripomienok. 

Súborné stanovisko 

Oddelenie dopravného inžinierstva 

Nemá námietky. Žiada zachovať verejný charakter prístupovej komunikácie – Riešené 

v zmluve o zriadení vecného bremena 

Referát cestného správneho orgánu 

Nevyjadruje sa 

Oddelenie správy komunikácií 

Bez pripomienok 

Oddelenie životného prostredia a  mestskej zelene: 

Predaj pozemkov nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochrany mestskej zelene, 

územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny – súhlasí s predajom. 

Oddelenie účtovníctva a pohľadávok: 

Voči žiadateľovi v dostupných dokladoch a informáciách, ktoré boli doručené na finančné  

oddelenie sa nenachádzajú žiadne pohľadávky. 

Oddelenie miestnych daní a poplatkov : 

Voči žiadateľovi neeviduje žiadne pohľadávky. 

 

Oddelenie legislatívno-právne 

Neeviduje žiadny súdny spor voči žiadateľom. 

 

Stanovisko starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Súhlasné. 
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 Zmluva  o zriadení vecného bremena 
č.  

 

uzatvorená v zmysle § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1 

Zastúpené  : JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta 

Bankové spojenie  : Československá obchodná banka, a.s. 

Číslo účtu (IBAN) : SK5875000000000025828453 

BIC-SWIFT     : CEKOSKBX 

Variabilný symbol   : 2888022117 

IČO    : 603 481 

                                                                                 (ďalej len „povinný z vecného bremena“) 

 

a 

 

JAG development, s.r.o. 

Sídlo   : Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava 

                                      zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

                                      oddiel: Sro, vložka číslo: 67667/B 

Zastúpená  : Miroslav Mucha,  konateľ 

                                      Ing.Lukáš Beliš, konateľ 

Bankové spojenie :   

Číslo účtu (IBAN)  :   

IČO    :  45 852 995 

DIČ    :   

IČ DPH  :                                                                                                            

                                                                                 (ďalej len „oprávnení z vecného bremena“) 

 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

            1) Povinný z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľnosti v Bratislave, katastrálnom 

území Ružinov, a to pozemku registra „C“ parc. č. 1507/3 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 495 m2  zapísaného na liste vlastníctva č. 1, pozemok sa nachádza v okrese Bratislava 

II, v obci BA-m.č. Ružinov, k.ú. Ružinov, v ďalšom texte zmluvy uvádzaný ako „zaťažený 

pozemok“. 

 

2) Oprávnený z vecného bremena je vlastníkom pozemkov registra „C“ parc. č. 

1507/12-28, k.ú. Ružinov2, evidovaných na LV č. 5328 a LV č. 8711  k. ú. Ružinov, 

nachádzajúcich sa v okrese Bratislava II, v obci BA-m.č. Ružinov, k.ú. Ružinov, v ďalšom 

texte zmluvy uvádzané ako „oprávnená nehnuteľnosť“. 

 

3) Geometrickým plánom č. 5/2016 vyhotoveným dňa 15.08.2017 zhotoviteľom 

GKNG, s.r.o. so sídlom Miletičova 49, 821 09 Bratislava, IČO: 47 431 903, úradne overeným 

Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom dňa 02.10.2017 pod č.G1-1707/17 bol 

vytvorený nový pozemok parc. č. 1507/32, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 197 m2, 

cez ktorý sa v celom rozsahu predmetného pozemku vyznačuje priebeh vecného bremena. 
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Vecné bremeno sa zriaďuje na celej ploche novovytvoreného pozemku parc. č. 1507/32 vo 

výmere 197 m2 podľa GP č. 5/2016, k.ú.Ružinov. 

 

Článok II. 

Zriadenie vecného bremena 

 

1)Povinný z vecného bremena ako výlučný vlastník zaťaženého pozemku touto 

zmluvou zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena právo stavby vybudovania a 

užívania účelovej komunikácie slúžiacej verejnosti a právo uloženia inžinierskych sietí 

a právo prechodu a prejazdu na novovytvorenom pozemku parc. č. 1507/32 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 197 m² „in rem“ (priebeh vecného bremena je vyznačený 

geometrickým plánom č. 5/2016 zo dňa 15.08.2017 na celom novovytvorenom pozemku) 

obsahom ktorého je povinnosť vlastníka zaťaženého pozemku strpieť počas trvania vecného 

bremena in rem na celej ploche novovytvoreného pozemku parc. č. 1507/32 oddeleného 

podľa GP č. 5/2016 od zaťaženého pozemku vybudovanie a užívanie účelovej komunikácie 

slúžiacej verejnosti  spojené s prechodu a prejazdu a právom prevádzkovania, údržby, opravy, 

úpravy, rekonštrukcie a modernizácie stavby  a právo uloženia inžinierskych sietí v prospech 

oprávneného z vecného bremena. 

 

2) Povinný z vecného bremena ako vlastník zaťaženého pozemku je povinný strpieť 

výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu „in rem“ v rozsahu podľa ods. 1 Článku II. 

tejto zmluvy oprávneným z vecného bremena ako vlastníkom oprávnenej nehnuteľnosti, ako 

aj akoukoľvek osobou, ktorá v budúcnosti nadobudne vlastnícke právo k oprávnenej 

nehnuteľnosti. 

 

3) Vecné bremeno in rem podľa tejto zmluvy prechádza s vlastníctvom oprávnenej 

nehnuteľnosti na nadobúdateľa oprávnenej nehnuteľnosti. 

 

4) Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že 

ako vlastník oprávnenej nehnuteľnosti vecné bremeno zriadené touto zmluvou prijíma. 

 

5) Zriadenie vecného bremena tak ako je uvedené v Článku II tejto zmluvy bolo 

schválené Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy dňa ......... č. 

uznesenia........... Vecné bremeno práva prechodu a prejazdu a právo uloženia inžinierskych 

sietí podľa Čl. 80 ods.2 písm.t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s § 9 ods. 2 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 o zásadách 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy nepodlieha schváleniu Mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. 

           

   

Článok III. 

                                                        Odplata 

 

1) Povinný z vecného bremena sa s oprávnenými z vecného bremena, v súlade so  

znaleckým posudkom č. 45/2016 zo dňa 26.07.2017 vyhotoveným znalcom  v odbore 

Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. Jurajom Talianom, PhD.,    

Hrobákova 1638/13, 851 02 Bratislava, ev.č. znalca 914 986, dohodli na jednorazovej odplate 

za zriadenie vecného bremena v sume  6 792,56 Eur. 

 

2) Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje uhradiť odplatu za zriadenie vecného 

bremena v sume 6 792,56 Eur (slovom šesťtisícsedemstostodeväťdesiatdva Eur 56 centov) do 

30 dní odo dňa obojstranného podpísania tejto zmluvy na účet povinného z vecného bremena, 
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vedený v Československej obchodnej banke, a.s., IBAN SK5875000000000025828453, 

variabilný symbol: ...................... 

 

3) V prípade oneskorenej platby sa oprávnení z vecného bremena zaväzujú zaplatiť aj 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Týmto ustanovením 

nie sú dotknuté ustanovenia § 517 ods. 2 a § 545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov a povinný z vecného bremena je oprávnený 

požadovať popri plnení aj úroky z omeškania, ako aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením 

dlžnej čiastky vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

 

4) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 200,00 Eur uhradí oprávneý 

z vecného bremena  do 30 dní od podpísania tejto zmluvy o zriadení vecného bremena oboma 

zmluvnými stranami na účet hlavného mesta SR Bratislavy vedený v Československej 

obchodnej banke, a.s.,  IBAN  SK3775000000000025829413, variabilný symbol: 

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

 

 

                                                               Článok IV. 

Čas trvania vecného bremena 

 

 1) Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

 2) Vecné bremeno zaniká zo zákona v zmysle odseku 2 a 4 § 151p zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

 

                                                                Článok V. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

          1) Povinný z vecného bremena je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy: 

  1.1 ak oprávnený z vecného bremena nesplní dohodnutú úhradu v zmysle Čl. III tejto 

zmluvy. Za úhradu v zmysle Čl. III tejto zmluvy sa považuje pripísanie 

dohodnutých finančných čiastok na účet povinného z vecného bremena. 

  1.2  ak účel zriadenia vecného bremena zanikol. 

  1.3 ak výkonom vecného bremena v rozpore s touto zmluvou vzniká povinnému 

z vecného bremena škoda. 

  1.4 ak oprávnený z vecného bremena nesplní požiadavky odborných útvarov 

magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, uvedených v ustanoveniach tejto 

zmluvy. 

 

 2) V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle tohto článku je oprávnený z vecného 

bremena povinný uviesť zaťažené pozemky na svoje náklady do stavu v akom ich prebral 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 zaťažené pozemky do pôvodného stavu sám na náklady a riziko 

oprávneného z vecného bremena, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

 

Článok VI. 

Vedľajšie ustanovenia 
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 1) Oprávnený z vecného bremena je povinný znášať všetky náklady na zachovanie 

a údržbu zaťažených pozemkov, na ktorých viazne vecné bremeno zriadené touto zmluvou. 

 

2) Povinný z vecného bremena má právo vyžadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla 

pri výkone vecného bremena oprávnenou osobou v rozpore s touto zmluvou. 

 

3) Povinný z vecného bremena prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol ku dňu 

uzavretia tejto  zmluvy,  uplatnený  nárok na navrátenie vlastníctva k zaťaženým pozemkom.  

 

4) Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že bol oboznámený so stanoviskami 

odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k zriadeniu vecného bremena, 

a to so stanoviskom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti zo dňa 30.06.2017, 

stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 02.06.2017, súborným stanoviskom za oblasť 

dopravy zo dňa 14.06.2017, stanoviskom oddelenia správy komunikácií zo dňa 

13.05.2017, stanoviskom oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 01.06.2017; 

oprávnený z vecného bremena prevzal kópie týchto stanovísk, berie tieto stanoviská na 

vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v nich stanovené. 

 

5) Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje že v súvislosti so zriadením vecného 

bremena nezamedzí prístup na susediace pozemky formou osadenia rampy na zaťaženom 

pozemku ( hlavne na novovytvorenom pozemku parc. č. 1507/32) tak, aby zamedzil širokej 

verejnosti prechod a prejazd cez tento pozemok. Oprávnený z vecného bremena súhlasí, že 

komunikácia na novovytvorenom pozemku bude slúžiť ako verejná komunikácia. Porušenie 

tohto záväzku zmluvné strany budú považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, čo dáva 

povinnému z vecného bremena právo jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy a podať návrh na 

výmaz vecného bremena v katastri nehnuteľnosti. 

 

 

Článok VII. 

Platnosť a účinnosť zmluvy 

 

1) Zmluva o zriadení vecného bremena nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy 

oboma zmluvnými stranami. 

 

2) Táto zmluva o zriadení vecného bremena je povinne zverejňovanou zmluvou podľa 

§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov. 

 

  3) Oprávnený z vecného bremena nadobudne právo zodpovedajúce vecnému bremenu  

vkladom do katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného 

rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom. 

Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 

 

 4) Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podáva povinný 

z vecného bremena po dodržaní podmienok stanovených v článku III. tejto zmluvy, t.j. po 

zaplatení odplaty za zriadenie vecného bremena a nákladov na vyhotovenie znaleckého 

posudku – za ich zaplatenie sa považuje pripísanie na účet povinného z vecného bremena. 

V prípade omeškania so zaplatením odplaty za zriadenie vecného bremena podáva povinný 

z vecného bremena návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností až po 

zaplatení sankcií uvedených v čl. III. tejto zmluvy. 
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 5) Do doby povolenia vkladu vecného bremena sú účastníci tejto zmluvy viazaní 

dohodnutými podmienkami zmluvy. 

 

 6) Poplatok z návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí  

oprávnený z vecného bremena pri podávaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.    
 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) K zmene jednotlivých zmluvných ustanovení môže dôjsť len na základe vzájomnej 

dohody zmluvných strán formou písomného dodatku, alebo ak to vyplýva zo zmien a 

doplnkov všeobecne záväzných platných právnych predpisov. 

 

2) Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

3) Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni 

za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné 

strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, 

čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

4) Zmluva o zriadení vecného bremena sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch 

s platnosťou originálu, z ktorých 2 rovnopisy budú predložené Okresnému úradu Bratislava, 

katastrálnemu odboru k návrhu na vklad vecného bremena, 1 rovnopis obdrží oprávnený 

z vecného bremena, štyri rovnopisy obdrží povinný z vecného bremena. Oprávnený z vecného 

bremena dostane po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom 

splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, rovnopis mu povinný z vecného 

bremena odovzdá až po podaní návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. 

 

 

 

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

 

 

Povinný z vecného bremena:                           Oprávnený z vecného bremena: 

 

Za Hlavné mesto SR Bratislava                              Za   JAG development, s.r.o.   

 

 

        

 

                               

________________________________                  _________________________________ 

          JUDr. Ivo Nesrovnal     Miroslav Mucha, konateľ   

                    primátor        

 

 

                                                                                   _________________________________ 

                                                                                    Ing.Lukáš Beliš, konateľ                                                                                                                                                             



   

 

 


