
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

dňa 09. 11. 2017 

 

 

 

 

Návrh 

na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2435/142 

a parc. č. 2522/64, v prospech spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom 

v Bratislave  
 

 

November 2017 

 

 

         

 

Predkladateľ: 
 

Mgr. Martin Maruška, v. r. 

riaditeľ magistrátu 

 

 

Zodpovedný: 
 

Ing. Miroslav Bialko 

riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 

v. z. Ing. Juraj Celler, v. r. 

vedúci oddelenia majetkových vzťahov 

 

Spracovateľ: 
 

Ing. Juraj Celler, v. r. 

vedúci oddelenia 

majetkových vzťahov 

 

JUDr. Alexandra Labušová, v. r. 

oddelenie majetkových vzťahov 

 

Ing. Jarmila Kurillová, v. r. 

oddelenie geodetických činností 

 

Materiál obsahuje: 
 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodovú správu s uznesením MsR 

3. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

4. Výpis z OR  

5. Snímky z mapy  3x 

6. GP č. 22/2015  

7. LV 2x 

8. Zmluvu o bezodplatnom prevode 

vlastníckeho práva 

9. Stavebné povolenie   

10. Stanovisko sekcie dopravy s prílohami 

11. Stanoviská odborných útvarov 

magistrátu s prílohou  7x  

12. Stanovisko starostu MČ Bratislava – 

Dúbravka 

13. Návrh zmluvy o zriadení vecného 

bremena 

 



 

          

 

         kód uzn. 5.5.4 

 

 

NÁVRH   UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., 

so sídlom Trnavská cesta 41/A, Bratislava, IČO 35790164, na pozemkoch v k. ú. Dúbravka, 

parc. č. 2435/142 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m², oddelenej GP č. 22/2015 od 

pozemku registra „C“ parc. č. 2435/75, LV č. 847,  a parc. č. 2522/64 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 1 m², oddelenej GP č. 22/2015 od pozemku registra „C“ 2522/31, LV 

č. 847, spočívajúcom v práve užívať pozemky pod stavebným objektom SO 211 Oporný múr 

OM-5, vo vlastníctve spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v Bratislave, 

podľa stavebného povolenia č. SU-8493/3006/2014/G/19/VL právoplatného dňa 02. 06. 2014, za 

cenu 300,57 Eur, 

 

 

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. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu za zriadenie vecného bremena naraz do 30 

dní odo dňa podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena obidvomi zmluvnými stranami.   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 

ŽIADATELIA: Kaufland Slovenská republika v.o.s.  

   Trnavská cesta 41/A 

   Bratislava 

   IČO 35 790 164 

  

    

     

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV 

k. ú. Dúbravka 

 

parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m²  pozn.    

2435/142        zastavané plochy a nádvoria          1                     nový pozemok 

2522/64        zastavané plochy a nádvoria           1                     nový pozemok 

 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy                    2 m2                                                                                 

 

- parc. č. 2435/142 bola oddelená GP č. 22/2015 od pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/75, LV                

č. 847  

- parc. č. 2522/64 bola oddelená GP č. 22/2015 od pozemku reg. „C“ parc. č. 2522/31, LV č. 847  

 

SKUTKOVÝ   STAV   

 

Predmet žiadosti 

 

Zaťaženie pozemkov uvedených v špecifikácii vecným bremenom. 

 

Dôvod a účel žiadosti 

 

Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemkov reg. „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. 

č. 2435/75  a parc. č. 2522/31.   

 

Žiadateľ je výlučným vlastníkom stavby súp. č. 3580 – Obchodné centrum Kaufland, pozemku 

reg. „C“ parc. č. 2435/115, na ktorom je stavba obchodného centra umiestnená a priľahlých 

pozemkov. Uvedené nehnuteľnosti sú evidované na liste vlastníctva č. 5970.  

 

K stavbe Obchodného centra Kaufland bolo dňa 26. 06. 2012 vydané územné rozhodnutie č: SU-

10167/424/2012/U/14/VL. Právoplatnosť nadobudlo dňa 14. 11. 2012. Územným rozhodnutím 

bola stavba obchodného centra umiestnená, okrem iných pozemkov, aj na parc. č. 2435/75 

a parc. č. 2522/31.  

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia podala spoločnosť Polianky a.s, ktorá v tom čase 

pozemky reg. „C“ parc. č. 2435/75 a parc. č. 2522/31 vlastnila. 

 

Podľa územného rozhodnutia bol súčasťou stavby obchodného centra aj stavebný objekt SO 211 

– Oporné múry. Stavba tohto objektu bola povolená stavebným povolením č. SU-

8493/3006/2016/G/19/VL, právoplatným dňa 02. 06. 2014.  

 

Dňa 23. 04. 2013 bola medzi spoločnosťou ISTROFINAL BB, s.r.o. a hlavným mestom SR 

Bratislava podpísaná Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva č. 056500831300. 



Zmluva o bezodplatnom prevode bola zrealizovaná v nadväznosti na predtým uzatvorenú 

Zmluvu o spolupráci pri výstavbe „Obchodného centra Kaufland Bratislava - Dúbravka“, objekt 

– Križovatka Harmincova – Polianky, Úprava ul. Polianky. Touto zmluvou sa spoločnosť 

Polianky a.s. zaviazala bezodplatne odovzdať hlavnému mestu do vlastníctva nehnuteľnosti 

potrebné pre výstavbu hlavnej cyklotrasy a chodníka pre peších, pozdĺž Harmincovej ulice 

a ulice Polianky.  

V zmysle uvedeného spoločnosť ISTROFINAL BB, s.r.o., bezodplatne previedla do vlastníctva 

hlavného mesta viaceré pozemky, medzi nimi aj parc. č. 2435/75 a parc. č. 2522/31. Uvedené 

pozemky nadobudla od spoločnosti Polianky, a.s., zmluvou o predaji časti podniku. 

 

Po zrealizovaní stavebného objektu SO 211 a jej následnom zameraní geometrickým plánom                  

č. 22/2015 je zrejmé, že stavba oporného múru OM-5 zasahuje aj na parc. č. 2435/75 a parc. č. 

2522/31 v rozsahu novovytvorených pozemkov parc. č. 2435/142 a parc. č. 2522/64. 

 

Vzhľadom k tomu, že stavba oporného múru je v súčasnosti majetkovoprávne neusporiadaná 

a neskolaudovaná, žiadateľ z titulu vlastníctva stavby obchodného centra požiadal hlavné mesto 

ako vlastníka parc. č. 2435/142 a parc. č. 2522/64 o zriadenie vecného bremena na týchto 

pozemkoch s právom strpieť na nich stavbu oporného múru OM-5.  

 

V roku 2016 oddelenie dopravného inžinierstva so zriadením vecného bremena nesúhlasilo do 

doby spracovania a odsúhlasenia projektovej dokumentácie pre cyklotrasu a chodník pre peších.  

 

Aktuálne všetky odborné útvary so zriadením vecného bremena súhlasia. Rovnako aj  Oddelenie 

dopravného inžinierstva, ktoré zriadenie vecného bremena podmienilo povinnosťou žiadateľa 

rešpektovať vedenie cyklochodníka na stavbe oporného múru. Zároveň uviedlo, že dňa 27. 7. 

2016 bolo k dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby „verejnoprospešná stavba cyklotrasy 

R52 a chodníka pre peších v úseku Polianky – Harmincova“  vydané súhlasné záväzné 

stanovisko hl. m. SR Bratislavy pod č. MAGS OUIC 43759/16 – 266845.  

 

Podmienka rešpektovania stavby cyklotrasy bola zapracovaná do čl. V zmluvy o zriadení 

vecného bremena, kde je v opačnom prípade pre hlavné mesto stanovená možnosť 

jednostranného odstúpenia od zmluvy.  

 

Stanovenie hodnoty jednorazového odplaty 

 

K navrhovanému zriadeniu vecného bremena bol vyhotovený znalecký posudok č. 46/2017 zo 

dňa 4. 8. 2017. Jeho zadávateľom bolo hlavné mesto SR Bratislava. Znalecký posudok bol 

vypracovaný znaleckou organizáciou FINDEX s.r.o., Ing. Petrom Skákalom, PhD., znalcom 

v odbore stavebníctvo. 

 

Jednotková cena 

 

Všeobecná hodnota jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na parc. č. 2435/142 

a parc. č. 2522/64, v celkovej výmere 2 m2, bola znaleckým posudkom č. 46/2017 ohodnotená na 

sumu 300,57 Eur. V prepočte na 1 m2 ide o 150,29 Eur/m².  

 

Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy 

 

Informatívna výška nájmu pozemkov parc. č. 2435/142 a parc. č. 2522/64 je v zmysle 

Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy stanovená na 17,00 Eur/m²/rok, 

pri výmere 2 m² ide o sumu 34,00 Eur/rok. 



 

Navrhované riešenie 

 

V zmysle čl. 80 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy navrhujeme zriadenie vecného 

bremena k pozemkom reg. „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2435/142 a parc. č. 2522/64,   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 sú parc. č. 2435/75 a parc. č. 2522/31, k. ú. Dúbravka, funkčné 

využitie územia: zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti. Ide o rozvojové územie. 

Zdôrazňuje, že vzhľadom k tomu, že v dotyku so záujmovými pozemkami prechádza hlavná 

cyklistická trasa považuje za rozhodujúce stanovisko oddelenia dopravy.  

Stanovisko technickej infraštruktúry 

Bez pripomienok. 

Súborné stanovisko za oblasť dopravy 

Oddelenie dopravného inžinierstva s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena s cieľom 

trvalého umiestnenia oporného múra súhlasí, s podmienkou, že žiadateľ bude rešpektovať 

vedenie cyklotrasy na danom opornom múre.  

Referát cestného správneho orgánu nemá k zriadeniu vecného bremena žiadne pripomienky.     

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 

Uvádza, že zriadenie vecného bremena v prospech žiadateľa nie je v rozpore so záujmami 

životného prostredia, ochrany mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody 

a krajiny.  

Oddelenie správy komunikácie 

Bez pripomienok.  

Oddelenie miestnych daní a poplatkov 

Neeviduje žiadne daňové pohľadávky voči žiadateľom. 

Oddelenie legislatívno-právne 

Neeviduje žiadny súdny spor so žiadateľmi. 

 

Stanovisko starostu MČ Bratislava_Dúbravka 

Mestská časť Bratislava -Dúbravka nemá žiadne námietky k zriadeniu vecného bremena na 

pozemkoch registra „C“ parc. č. 2435/142 a parc. č. 2522/64 vytvorené GP č. 22/2015, na 

ktorých stojí oporný múr.  

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 618/2017 zo dňa 26. 10. 2017 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy prerokovať 

„Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 

2435/142 a parc. č. 2522/64, v prospech spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so 

sídlom v Bratislave“.  

 































































































 1 / 8 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena 

č. ................ 

                            (ďalej len „zmluva“) 

uzatvorená v zmysle ust. § 151n až 151p a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými 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:  ............................. 

BIC-SWIFT:              ............................. 

Variabilný symbol: ............................. 

IČO:   00603481 

 

(ďalej len „povinný z vecného bremena“) .... alebo ....aj  ako) 

 

a 

 

Kaufland Slovenská republika v.o.s.    

Trnavská cesta 41/A, Bratislava 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr vložka číslo: 489/B 

Zastúpená:    ..............................   

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

IČO:                   35 790 164 

IČ DPH:            .............................. 

DIČ:                           .............................. 

Bankové spojenie:      .............................. 

Číslo účtu:                  .............................. 

  

(ďalej len „oprávnený z vecného bremena“) 

 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

   

1) Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností 

zapísaných na nižšie špecifikovanom liste vlastníctva vedenom Správou katastra pre hl. mesto 

SR Bratislavu, a to: 

 

     ▪ pozemku registra „C“ parc. č. 2435/75, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, výmera 14 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dúbravka, obec 

Bratislava - mestská časť Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 847 

      

▪ pozemku registra „C“ parc. č. 2522/31, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, výmera 17 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dúbravka, obec 

Bratislava - mestská časť Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 847   
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2) Geometrickým plánom č. 22/2015, vyhotoveným dňa 27. 7. 2015 Ing. Ivanom 

Paulenom úradne overeným dňa 12. 8. 2015 pod. č. 21658/2015, vznikli dva nové pozemky: 

 

▪ parc. č. 2435/142 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, k. ú. Dúbravka, 

oddelená od pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/75, LV č. 847 

 

▪ parc. č. 2522/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, k. ú. Dúbravka, 

oddelená od pozemku reg. „C“ parc. č. 2522/31, LV č. 847 

 

Pozemky, parc. č. 2435/142 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 a parc. č. 2522/64 

– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Dúbravka, budú 

v ďalšom texte tejto zmluvy uvádzané ako „Zaťažené pozemky“ 

     

3) Oprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných 

na nižšie špecifikovanom liste vlastníctva vedenom Správou katastra pre hl. mesto SR 

Bratislavu, a to: 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 555 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/13, druh pozemku ostatné plochy,  výmera 141 m2, 

nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť Dúbravka, okres 

Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/18, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 582 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/20, druh pozemku ostatné plochy, výmera  383 m2, 

nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť Dúbravka, okres 

Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 6818 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/34, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 436 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/46, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 231 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/49, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 373 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 
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▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/66, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 51 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/69, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 19 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/73, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 25 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/76, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 90 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/91, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 193 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/95, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 404 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/106, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 262 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/110, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 13 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/113, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 16 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/114, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 24 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/115, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 5493 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/117, druh pozemku ostatné plochy,  výmera 141 m2, 

nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť Dúbravka, okres 

Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 



 4 / 8 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/118, druh pozemku ostatné plochy,  výmera 67 m2, 

nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť Dúbravka, okres 

Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/119, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 158 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/120, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 1106 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/121, druh pozemku ostatné plochy,  výmera 209 m2, 

nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť Dúbravka, okres 

Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/122, druh pozemku ostatné plochy,  výmera 60 m2, 

nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť Dúbravka, okres 

Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/123, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 52 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/124, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 307 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/125, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 29 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/126, druh pozemku ostatné plochy,  výmera 64 m2, 

nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť Dúbravka, okres 

Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/127, druh pozemku ostatné plochy, výmera 81 m2, 

nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť Dúbravka, okres 

Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/128, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 4 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť Dúbravka, 

okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2435/129, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 2 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť Dúbravka, 

okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 
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▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2436/75, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 317 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2522/33, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 22 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2726/84, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 11 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

▪ pozemku reg. „C“ parc. č. 2726/116, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

výmera 12 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – mestská časť 

Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísaného na LV č. 5970 

 

Pozemky reg. „C“ uvedené v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy nachádzajúce sa v k. ú. Dúbravka  

evidované na LV č. 847 budú v ďalšom texte uvádzané spoločne ako „Oprávnené pozemky“ 

 

 

3) Oprávnený z vecného bremena vybudoval na Oprávnených pozemkoch stavbu 

„Obchodné centrum Kaufland Bratislava – Dúbravka“, v rámci ktorej zrealizoval okrem iných 

stavebný objekt SO 211 (Oporné múry), súčasťou tohto objektu je aj oporný OM – 5.  

 

4) Nakoľko stavba oporného múru OM – 5 sa nachádza na Zaťažených pozemkoch vo 

výlučnom vlastníctve povinného z vecného bremena pristúpili zmluvné strany k uzatvoreniu 

tejto zmluvy a dohodli sa na zriadení vecného bremena. 

 

  

 

Čl. II 

Zriadenie vecného bremena 

 

1) Povinný z vecného bremena ako výlučný vlastník Zaťažených pozemkov touto 

zmluvou zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena vecné bremeno in rem, 

obsahom ktorého je jeho povinnosť na Zaťažených pozemkoch in rem strpieť: 

 

a) umiestnenie oporného múru OM – 5, ako aj jeho užívanie, prevádzkovanie, údržbu, 

opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie, prípadne jeho stavebné úpravy alebo 

odstránenie oprávneným z vecného bremena. 

 

2) Vecné bremeno in rem podľa tejto zmluvy zaťažuje celé Zaťažené pozemky. 

 

3) Povinný z vecného bremena ako vlastník Zaťažených pozemkov je povinný strpieť 

výkon práv zodpovedajúcich vecnému bremenu in rem v rozsahu podľa odseku 1 tohto čl. II. 

zmluvy oprávneným z vecného bremena ako vlastníkom Oprávnených nehnuteľností, ako aj 

akoukoľvek osobou, ktorá v budúcnosti nadobudne vlastnícke právo k Oprávneným 

nehnuteľnostiam alebo k ich časti. 
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4) Vecné bremeno in rem podľa tejto zmluvy prechádza s vlastníctvom Oprávnených 

nehnuteľností na nadobúdateľa Oprávnených nehnuteľností.  

 

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

ako výlučný vlastník Oprávnených nehnuteľností vecné bremeno zriadené touto zmluvou 

prijíma.  

 

6) Dňa ................... schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

uznesením č. ................... zriadenie vecného bremena k pozemkom registra „C“ v k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 2435/142 a parc. č. 2522/64. 

 

 

Článok III. 

Odplata za vecné bremeno 

 

 1) Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu v celkovej hodnote 300,00 Eur 

(tristo Eur).  

 

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

zriadenie vecného bremena v celkovej hodnote 300,00 Eur (tristo Eur) na účet povinného 

z vecného bremena, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu ..............., 

variabilný symbol  č. ................ do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania tejto zmluvy. 

 

3) V prípade oneskorenej platby sa oprávnený z vecného bremena zaväzuje zaplatiť  

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 Občianskeho zákonníka a povinný 

vecného bremena je oprávnený požadovať popri plnení aj úroky z omeškania, ako aj náhradu 

škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. 

 

 

Čl. IV 

Čas trvania vecného bremena 

 

1) Vecné bremeno in rem podľa tejto zmluvy sa zriaďuje bez časového obmedzenia. 

 

2) Vecné bremeno zaniká zo zákona v zmysle ods. 2 a 4 § 151p  Občianskeho 

zákonníka. 

 

Čl. V 

                                                        Odstúpenie od zmluvy 

 

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

v nasledovných prípadoch: 

 

a) ak oprávnený z vecného bremena neuhradí jednorazovú odplatu v zmysle čl. III  

ods. 2 tejto zmluvy, ak túto odplatu oprávnený z vecného bremena neuhradil ani v dodatočnej 

lehote určenej povinným z vecného bremena v písomnej výzve 

  

 b)   ak účel zriadenia vecného bremena zanikne 
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c) ak oprávnený z vecného bremena nesplní požiadavky odborných útvarov magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy,  podľa čl. VI. ods. 4 tejto zmluvy 

 

 

Článok VI. 

Vedľajšie ustanovenia 

 

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

a údržbu pozemku, na ktorom viazne vecné bremeno zriadené touto zmluvou. 

 

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

pri výkone práv zodpovedajúcich vecnému bremenu oprávnenou osobou v rozpore s touto 

zmluvou.   

 

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

uzavretia tejto  zmluvy bol zo strany tretej osoby uplatnený nárok na vrátenie vlastníctva 

k Zaťaženým pozemkom.  

 

4) Oprávnený z vecného bremena bol oboznámený so stanoviskami odborných 

útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k zriadeniu vecného bremena, a to so 

stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa .................., stanoviskom oddelenia 

územného plánovania – referátu generelov technickej infraštruktúry zo dňa ............ a so  

súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa ............. a so stanoviskom oddelenia 

mestskej zelene zo dňa ...........; oprávnený z vecného bremena berie tieto stanoviská na 

vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v nich stanovené. 

 

Článok VII. 

Platnosť a účinnosť zmluvy 

 

1) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 

2) Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „Informačný 

zákon“).  

 

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 príslušnou správou katastra. Rozhodnutie o povolení vkladu 

nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania. 

 

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

z vecného bremena a oprávnený z vecného bremena pri dodržaní podmienok stanovených 

v článku III. tejto zmluvy, t.j. po zaplatení odplaty za zriadenie vecného bremena. Za jej 

zaplatenie sa považuje pripísanie odplaty vo výške podľa čl. III. ods. 2 tejto zmluvy na účet 

povinného z vecného bremena. V prípade omeškania so zaplatením odplaty za zriadenie 

vecného bremena podávajú povinný z vecného bremena a oprávnený 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 sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 2 

exempláre budú predložené Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu k návrhu na vklad 

vecného bremena, tri rovnopisy si ponechá povinný z vecného bremena. Oprávnený 

z vecného bremena obdrží po podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami od povinného 

z vecného bremena fotokópiu zmluvy za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto 

zmluvy, 3 rovnopisy 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: 

Hlavné mesto SR Bratislava                                   Kaufland Slovenská republika v. o. s.  

 

 

 

________________________________                   ________________________________ 

                 JUDr. Ivo Nesrovnal                  

primátor hlavného mesta SR Bratislavy                                     

      

 

 

________________________________ 

                                                                                                              

         



   


