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kód uzn. 5.5.4.
NÁVRH UZNESENIA
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v k. ú. Vinohrady,
v prospech spoločnosti Panorama Koliba, s.r.o., so sídlom Šulekova 2 v Bratislave, IČO
36775380, za účelom budúceho majetkovoprávneho zaťaženia novovytvoreného pozemku parc.
č. 22300/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m², vzniknutého podľa GP č. 58/2016
oddelením od pozemku registra „E“ KN parc. č. 22300, LV č. 6747, ktoré bude spočívať
v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy strpieť existenciu časti stavby SO 03.1.2
Komunikácia triedy D1 – II. etapa, za predbežnú odplatu za zriadenie vecného bremena v sume
1 119,64 Eur,
s podmienkami:
1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude budúcim oprávneným
z vecného bremena podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena nebude budúcim oprávneným z vecného bremena
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť
2. Budúci oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu predbežnej odplaty za zriadenie
vecného bremena naraz do 30 dní od podpísania zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami.

Dôvodová správa
PREDMET

:

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č.
22300/2

ŽIADATEĽ

:

Panorama Koliba, s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO 36775380

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU
k.ú. Vinohrady
parcelné číslo
22300/2

druh pozemku
zastavané plochy

výmera v m2
23

pozn.
GP č. 58/2016

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
- novovytvorený pozemok parc. č. 22300/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2,
vznikol podľa GP č. 58/2016 oddelením od pozemku registra „E“ KN parc. č. 22300 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 100 m2, LV č. 6747
SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je pozemok uvedený
v špecifikácii.
Dôvod a účel žiadosti
Žiadateľ je stavebníkom stavby – SO 03.1.2 Komunikácie triedy D1 – II. etapa a ZM01
Zárubný múr – dolný korpus v rámci stavby „Obytný súbor – Panoráma – Koliba, Tupého ul.,
Bratislava, k.ú. Vinohrady“ (ďalej len „stavba“), na pozemkoch parc. č. 4883/1, 4922, 22300
v k. ú. Vinohrady, ktorá je súčasťou stavby: „Obytný súbor – Panoráma – Koliba, Tupého ul.,
Bratislava, k.ú. Vinohrady“. Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie – rozhodnutie
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto ako špeciálneho stavebného úradu pre miestne
komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie, pod číslom 1316/2016/UKSP/ŠSÚ/HAVK10 zo dňa 19.9.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2016.
Účelom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je budúce
majetkovoprávne zaťaženie pozemku, ktorý sa nachádza pod budúcou stavbou komunikácie.
Stanovenie predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena
Podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa
ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, prílohy č. 5, tabuľky
výšky predbežnej odplaty za vecné bremeno na pozemky pod komunikáciami je výška
predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena 48,68 Eur/m2, čo pri výmere 23 m2 činí sumu
1 119,64 Eur.

Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia primátora č. 28/2011 a č. 33/2015
Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia primátora č. 28/2011 a č. 33/2015
je 14,00 Eur/m2/rok, tzn. pri výmere 23 m2 ide o sumu 322 Eur/rok.
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. 22300/2 reg. „E“ (podľa vyznačenia v grafickej
prílohe) funkčné využitie územia: málopodlažná zástavba obytného územia, kód regulácie S, kd
funkcie 102, t.j. územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4
nadzemných podlaží a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia – v súlade s významom
a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť
parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu
a civilnú obranu.
Kód S: rozvojová a stabilizovaná plocha je situovaná na území, pre ktoré je schválená
územnoplánovacia dokumentácia podrobnejšieho stupňa (ÚPN – Z), ktorá obsahuje jej
reguláciu.
Pre predmetné územie bol schválený územný plán zóny Podhorský Pás (obstarávateľ: Mestská
časť Bratislava – Nové Mesto, rok 2006), ktorý pre predmetný záujmový pozemok parc. č.
22300/2 reg. „E“ stanovuje nasledovnú reguláciu: uvádzame, že sa jedná o dlhý a úzky pozemok,
ktorý sa nachádza v rozhraní daného územia pre chodník pri komunikácii a obytného územia
bytových a rodinných domov.
Stanovisko technickej infraštruktúry
Bez pripomienok.
Oddelenie dopravného inžinierstva
V zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, záujmový
pozemok nie je dotknutý žiadnym dopravným výhľadovým zámerom.
Na uvedenom pozemku je v zmysle Územného plánu zóny Podhorský Pás riešené trasovanie
prístupovej komunikácie s označením 2/D1/1.5.1/ac. V zmysle uvedeného bola komunikácia
navrhnutá aj pre stavbu „Obytný súbor Panorama Koliba“. Na základe uvedeného k zriadeniu
vecného neuplatňujeme pripomienky.
Oddelenie dopravy - Referát cestného správneho orgánu
Vzhľadom na to, že predmetný pozemok parc. č. 22300/2, k.ú. Vinohrady nie je cestným
pozemkom miestnych komunikácií I. a II. triedy, z hľadiska cestného správneho orgánu sa
nevyjadrujeme.
Oddelenie správy komunikácií
Nejedná sa o miestne komunikácie I. a II. v správe OSK. Z hľadiska správy komunikácií sa
nevyjadrujeme.
Na pozemku sa nenachádza zariadenie VO v našej správe.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Zriadenie vecného bremena na účel žiadateľa nie je v rozpore so záujmami životného prostredia,
ochranou 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. 618/2017 zo dňa 26. 10. 2017
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného
mesta SR Bratislavy prerokovať
„Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku
v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22300/2, v prospech spoločnosti Panorama Koliba,
s.r.o., so sídlom v Bratislave“.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
č. .................
(ďalej len „zmluva“)
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
Peňažný ústav : Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453
BIC-SWIFT:
CEKOSKBX
Variabilný symbol: ................
IČO : 603 481
(ďalej len „budúci povinný z vecného bremena“)
a
Panorama Koliba, s.r.o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 45879/B
zastúpená :
Ing. Peter Mederi, konateľ
Bankové spojenie: ...................
Číslo účtu:
........................
IČO:
36 775 380
(ďalej aj ako „ budúci oprávnený z vecného bremena“ a spoločne s budúcim povinným z
vecného bremena ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1) Budúci povinný z vecného bremena je vlastníkom pozemku v katastrálnom území
Vinohrady, a to pozemku registra „E“ KN parc. č. 22300 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 100 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 6747.
2) Geometrickým plánom č. 58/2016 vyhotoveným dňa 13.6.2016 vyhotoviteľom Ing.
Ľubomíra Ogurčáková, geodetické práce, so sídlom Blagoevova 24 v Bratislave, IČO: 37 287
800, úradne overeným dňa 1.7.2016 pod č. 1370/2016, vznikol novovytvorený pozemok parc.
č. 22300/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 vzniknutý oddelením od pozemku
reg. „E“ KN parc. č. 22300, LV č. 6747.
(ďalej len „budúci zaťažený pozemok“)
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3) Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkom stavby – SO 03.1.2
Komunikácie triedy D1 – II. etapa a ZM01 Zárubný múr – dolný korpus v rámci stavby
„Obytný súbor – Panoráma – Koliba, Tupého ul., Bratislava, k.ú. Vinohrady“ (ďalej len
„stavba“), na pozemkoch parc. č. 4883/1, 4922, 22300 v k.ú. Vinohrady, ktorá je súčasťou
stavby: „Obytný súbor – Panoráma – Koliba, Tupého ul., Bratislava, k.ú. Vinohrady“. Na
uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie – rozhodnutie mestskej časti Bratislava –
Nové Mesto ako špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy
a účelové komunikácie, pod číslom 1316/2016/UKSP/ŠSÚ/HAVK-10 zo dňa 19.9.2016,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2016.
(ďalej len „budúca oprávnená stavba“)
4) Táto zmluva sa uzatvára za účelom budúceho majetkovoprávneho zaťaženia
a k tomu predchádzajúceho usporiadania zaťaženého pozemku pod budúcou oprávnenou
stavbou.
Článok II.
Predmet zmluvy
1) Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy v budúcnosti uzavrú zmluvu
o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve budúceho oprávneného z vecného
bremena umiestniť, užívať, prevádzkovať, udržovať, opravovať a upravovať budúcu
oprávnenú stavbu a v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena výkon týchto práv
budúcim oprávneným z vecného bremena strpieť.
2) Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena schválilo Mestské
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa .... uznesením č. ..........
Článok III.
Cena predbežnej odplaty za vecné bremeno
Cena predbežnej odplaty za vecné bremeno je stanovená na základe Rozhodnutia č.
33/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú ceny
prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno na sumu 1 119,64 Eur. Túto
predbežnú odplatu sa budúci oprávnený z vecného bremena zaväzuje uhradiť do 30 dní odo
dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami na účet budúceho povinného
z vecného bremena vedený v Československej obchodnej banke, a.s. IBAN ..........., variabilný
symbol .......... Cena predbežnej odplaty sa započítava do sumy konečnej odplaty za zriadenie
vecného bremena.
Článok IV.
Podmienky uzatvorenia budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1) Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje, že výzvu na uzatvorenie zmluvy
o zriadení vecného bremena predloží budúcemu povinnému z vecného bremena najneskôr do
30 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k budúcej oprávnenej stavbe.
Kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia k budúcej oprávnenej stavbe bude priložená
k výzve na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
2) Zmluvné strany sa zaväzujú, že najneskôr do 60 dní odo dňa predloženia výzvy na
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena spolu s kópiou kolaudačného rozhodnutia
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a vypracovaním znaleckého posudku na stanovenie konečnej odplaty za zriadenie vecného
bremena uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena s týmito podstatnými náležitosťami:
2.1 Budúci povinný z vecného bremena zriadi na budúcom zaťaženom pozemku vecné
bremeno v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti
budúceho povinného z vecného bremena na budúcom zaťaženom pozemku strpieť
umiestnenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy a úpravy budúcej oprávnenej stavby
budúcim oprávneným z vecného bremena.
2.2 Konečná výška jednorazovej odplaty za vecné bremeno bude určená na základe
znaleckého posudku a bude uvedená v zmluve o zriadení vecného bremena.
2.3 Cena predbežnej odplaty za vecné bremeno uvedená v čl. III tejto zmluvy, bude
započítaná do sumy jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena stanovej podľa čl. IV
ods. 4 tejto zmluvy.
2.3.1 V prípade, že bude suma podľa čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy vyššia ako suma
podľa čl. III tejto zmluvy, budúci oprávnený z vecného bremena zaplatí rozdiel medzi týmito
sumami budúcemu povinnému z vecného bremena.
2.3.2 V prípade, že bude suma podľa čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy nižšia ako suma podľa
čl. III tejto zmluvy, budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje rozdiel medzi týmito
sumami uhradiť budúcemu oprávnenému z vecného bremena.
2.3.4 V prípade, že bude suma podľa čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy rovnaká ako suma
podľa čl. III tejto zmluvy, suma za zriadenie vecného bremena sa považuje v prípade
uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena za plne uhradenú.
2.3.5 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zaplatiť druhej zmluvnej strane prípadný
rozdiel medzi sumou predbežnej odplaty za vecné bremeno a sumou jednorazovej náhrady za
zriadenie vecného bremena v lehote 30 dní odo dňa podpisu zmluvy o zriadení vecného
bremena.
2.3.6 V prípade oneskorenej platby podľa ods. 2.3.1 tohto článku zmluvy sa budúci
oprávnený z vecného bremena zaväzuje 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 budúci 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.
2.4 Poplatok z návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí
budúci oprávnený z vecného bremena pri podávaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.
2.5 Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať budúci oprávnený
z vecného bremena.
Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzavrie na dobu neurčitú.
Článok V.
Ukončenie zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto zmluvou sa končí:
a) uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena podľa čl. IV tejto zmluvy
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
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c) písomným odstúpením od zmluvy budúcim povinným z vecného bremena, ak budúci
oprávnený z vecného bremena neuhradí predbežnú odplatu podľa čl. III tejto zmluvy,
d) písomným odstúpením od zmluvy budúcim povinným z vecného bremena, ak budúci
oprávnený z vecného bremena nezíska kolaudačné rozhodnutie na budúcu oprávnenú stavbu
do troch rokov od uzatvorenia tejto zmluvy.
Článok VI.
Platnosť a účinnosť zmluvy
1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle
budúceho povinného z vecného bremena.
2) Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Článok VII.
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 6-ich rovnopisoch
s platnosťou originálu, z ktorých päť rovnopisov obdrží budúci povinný z vecného bremena.
Budúci oprávnený z vecného bremena dostane po podpise zmluvy oboma zmluvnými
stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,
rovnopis mu budúci povinný z vecného bremena odovzdá až po úhrade celej predbežnej
odplaty za zriadenie vecného bremena.
V Bratislave, dňa .........................

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

Budúci povinný z vecného bremena:
Hlavné mesto SR Bratislava

Budúci oprávnený z vecného bremena:
Panorama Koliba, s.r.o.

________________________________
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

________________________________
Ing. Peter Mederi
konateľ
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