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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

- podľa § 151p a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov zrušenie vecného bremena vyplývajúceho zo Zmluvy o zriadení vecného 
bremena č. 288818280200, zo dňa 12.11.2002,  

 
-   podľa § 151p a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a podľa čl. 80 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zriadenie 
vecného bremena práva stavby spočívajúceho v povinnosti hlavného mesta  SR 
Bratislavy strpieť právo existencie bytu č. 6, na 5 poschodí bytového domu so súpis. č. 
6385 – mestská vila, situovaného na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností 
parc. č. 2465/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 480 m2, parc. č. 2465/12 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 474 m2, parc. č. 2465/14 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 610 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 6753, v prospech 
MUDr. Martina Cypricha a manželky MUDr. Kataríny Cyprichovej,  ako 
bezpodielových spoluvlastníkov bytu č. 6, na 5. poschodí bytového domu so súpis. č. 
6385 nachádzajúceho sa  v Bratislave a bezpodielových spoluvlastníkov spoločných 
častí a spoločných zariadení domu o veľkosti podielu 15015/835635 a v prospech 
každého budúceho vlastníka predmetného bytu za odplatu vo výške 6,593 Eur/m2/rok 
v podiele zodpovedajúcom podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 
PREDMET  : Návrh na zrušenie vecného bremena a návrh na zriadenie vecného 

bremena k pozemkom registra „C“ parc. č. 2465/11, 2465/12, 2465/14 
k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 1656   

 
 
ŽIADATELIA  : Mária Martinová  
   bytom:  
  MUDr.  Martin Cyprich  

bytom:  
  MUDr. Katarína Cyprichová 

bytom:   
      
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV :  
 
parc. č.    druh pozemku výmera v m2 pozn._______________ 
2465/11   zastavané plochy          480 LV č. 1656 
2465/12   zastavané plochy          474 LV č. 1656 
2465/14   zastavané plochy          610 LV č. 1656___________ 
                                    Spolu:      1564 m2 
            
 
 
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 
2465/11 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 480 m2, parc. č. 2465/12 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 474 m2 a parc. č. 2465/14 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 610 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 1656.  
 Hlavné mesto SR Bratislava uzatvorilo s pôvodnou vlastníčkou bytu č. 6 na ulici 
Drotárska 19, Bratislava Máriou Martinovou. Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 
288818280200, zo dňa 12.11.2002. Vecné bremeno bolo zriadené výlučne v prospech 
oprávneného teda v prospech pani Martinovej na dobu neurčitú. Zriadené vecné bremeno 
spočíva v práve stavby bytového domu na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2465/11, 2465/12 
a 2465/14 k. ú. Staré Mesto a v strpení súvisiacich činností spojených s vlastníctvom 
a užívaním bytov v bytovom dome na Drotárskej č. 19 v Bratislave. Odplata za vecné 
bremeno bola dohodnutá vo výške 6,593 Eur/ročne/m2 pozemku v podiele zodpovedajúcom 
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v bytovom dome. Oprávnená si 
svoju povinnosť uhrádzať odplatu za zriadenie vecného bremena riadne plní dodnes a to 
i napriek tomu, že predmetný byt č. 6 na Drotárskej ceste č. 19 v Bratislave previedla na 
manželov Cyprichových dňa 20.07.2012.  
 V súčasnosti je na LV č. 6753 vedená poznámka - zriadenie vecného bremena práva 
stavby v prospech Márie Martinovej. Z dôvodu ďalšieho prevodu vlastníctva bytu č. 6 na ulici 
Drotárska 19, Bratislava na manželov Cyprichových navrhujeme, aby bola pôvodná Zmluva 
o zriadení vecného bremena č. 288818280200 zrušená a nahradená novou Zmluvou o zriadení 
vecného bremena v prospech nových vlastníkov bytu manželov Cyprichových s tým, že vecné 
bremeno bude zriadené aj v prospech každého budúceho vlastníka predmetného bytu.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 Žiadatelia manželia Cyprichoví sa zaviazali, že uzatvoria s hlavným mestom SR 
Bratislavou novú Zmluvu o zriadení vecného bremena za rovnakých podmienok a za rovnakú 
odplatu vo výške 6,593 Eur/ročne/m2 pozemkov v podiele zodpovedajúcom podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach v bytovom dome.  
 Mária Martinová si splnila záväzok podľa čl. II. ods. 4 Zmluvy o zriadení vecného 
bremena, a síce obstarala akceptáciu Zmluvy o zriadení vecného bremena zo strany nových 
vlastníkov bytu, čím sa majetkovoprávne usporiada vzťah k pozemkom pod stavbou so súpis. 
č. 6385 vo vzťahu k novým vlastníkom bytu č. 6 na Drotárskej ceste č. 19 v Bratislave.  
 Podľa čl. 80 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zriadenie vecného bremena 
na pozemky uvedené v špecifikácii podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. 
  
 
STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU 
 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi Márií Martinovej. 
Oznámenie finančného oddelenia  
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi Márií Martinovej.  
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1081/2014 zo dňa 13. 02.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať „Návrh na zrušenie vecného 
bremena vyplývajúceho zo Zmluvy o zriadení vecného bremena      č. 288818280200 a na 
zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v prospech 
MUDr. Martina Cypricha a manželky MUDr. Kataríny Cy prichovej“.  
 
 

































Dohoda o zrušení vecného bremena 

č. 2488.......... 
 

uzatvorená podľa §-u 151p a nasledovné v spojitosti s § 516 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka medzi  
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99  Bratislava 
zastúpené  : Milanom Ftáčnikom, primátorom mesta 
Peňažný ústav  : ČSOB, a.s.      
Číslo účtu : 25828453/7500 
Variabilný symbol : 2488............ 
IČO : 603 481 
(ďalej len „povinný z vecného bremena“) 
 
a  
 
Mária Martinová 
 
štátna občianka:  
(ďalej len „oprávnená z vecného bremena“) 

 
Čl. 1 

 Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán na zrušení vecného bremena 
zriadeného zmluvou o Zriadení vecnom bremene č. 288818280200 uzavretou medzi 
zmluvnými stranami dňa 12.11.2002 na zrušení zápisu vecného bremena pri účastníkovi č. 68 
zapísaného na LV č. 6753. 

Čl. 2 
 1) Na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288818280200 uzatvorenej dňa 
12.11.2002 medzi hlavným mestom SR Bratislavou ako povinným z vecného bremena 
a Máriou Martinovou, ako oprávnenou z vecného bremena, bolo zriadené na pozemkoch v k. ú. 
Staré Mesto, a to pozemkoch registra „C“ parc. č. 2465/11 – zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 480 m2 , parc. č. 2465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 474 m2 a parc. č. 
2465/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 610 m2, vecné bremeno ako vecné právo 
v prospech oprávneného, ktoré spočívalo v povinnosti strpieť bytový dom na uvedených 
pozemkoch a v strpení súvisiacich činností spojených s vlastníctvom a užívaním bytov 
v bytovom dome, zapísané na liste vlastníctva č. 6753 podľa V-175/2003, zo dňa 30.07.2004. 
 2) Stavba so súp. č. 6385 – mestská vila situovaná na pozemkoch registra „C“ parc. č. 
2465/11, 2465/12 a 2465/14 k. ú. Staré Mesto, zapísaná na liste vlastníctva č. 6753 bola po 
zriadení vecného bremena v prospech  oprávnenej z vecného bremena rozdelená na byty 
a nebytové priestory.  

3) Právo vyplývajúce zo Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288818280200 je 
v súčasnosti zapísané ako poznámka pri vlastníkovi č. 68 MUDr. Martinovi Cyprichovi 
a MUDr. Kataríne Cyprichovej,   ako právo z vecného bremena v prospech Márie Martinovej 
spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku parc. č. 2465/11, 2465/12, 2465/14 strpieť bytový 
dom a činnosti súvisiace, spojené s vlastníctvom a užívaním bytov v bytovom dome v prospech 
Márie Martinovej, podľa V-175/2003 zo dňa 30.07.2004 na liste vlastníctva č. 6753. 

4) Oprávnená z vecného bremena v súčasnosti nie je vlastníčkou žiadneho bytu ani 
nebytového priestoru v bytovom dome so súpis. č. 6385 situovaného na pozemkoch parc. č. 



2465/11, 2465/12, 2465/14 k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 6753 nachádzajúceho sa na 
Drotárskej ceste č. 19 v Bratislave.   

5) Na základe skutočnosti uvedenej v čl. 2 ods. 4, tejto dohody, sa zmluvné strany 
dohodli, že nastali pre oprávnenú a povinnú osobu také trvalé zmeny, že pozemky uvedené v čl. 
2   ods. 1 tejto dohody už nemôžu slúžiť potrebám osoby oprávnenej z vecného bremena a 
vzhľadom na to sa zmluvné strany vzájomne dohodli zrušiť vecné bremeno zriadené Zmluvou 
o vecnom bremene č. 288818280200 ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody o zrušení 
vecného bremena. 

     
Čl. 3 

1) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  
2) Táto dohoda o zrušení vecného bremena nadobudne účinnost dňom vydania 

právoplatného rozhodnutia o povolení výmazu vecného bremena příslušným Okresným úradom 
Bratislava, Katstrálnym odborom. 

3) Poplatok z návrhu na vklad výmazu vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí 
oprávnená z vecného bremena pri podávaní návrhu na vklad výmazu vecného bremena do 
katastra nehnuteľností.    

4) Táto dohoda o zrušení vecného bremena je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 
5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

5) Oprávnená z vecného bremena súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle 
zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so 
zverejnením tejto zmluvy podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 
v znení neskorších predpisov. 

6) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, dohodu 
uzatvorili na základe slobodnej vôle, dohoda nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 
podpísali. 

7) Dohoda je vyhotovená v 6 -ich exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú predložené 
Okresnému úradu Bratislava, Katastrálny odbor k návrhu na vklad výmazu vecného bremena, 
tri vyhotovenia obdrží povinný z vecného bremena a jedno vyhotovenie je pre oprávnenú 
z vecného bremena.   

 
 

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

Povinný z vecného bremena:   Oprávnená z vecného bremena:  
hlavné mesto SR Bratislava    Mária Martinová  
 
 
 
....................................................   ............................................................ 
 Milan Ftáčnik                           Mária Martinová 

primátor                   
    



 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena 
č. 28880.......1400 

                          
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:  Milanom Ftáčnikom, primátorom mesta 
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu:  25828453/7500 
Variabilný symbol: 8880.....1400 
IČO:   603 481 
DIČ:                           2020372596 
(ďalej len „povinný z vecného bremena“) 
 
a 
 
MUDr.  Martin Cyprich  
 
a manželka  
MUDr. Katarína Cyprichová 
 
(ďalej len „oprávnení z vecného bremena“) 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 1) Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností, v k. ú. Staré 
Mesto, pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2465/11 – zastavané plochy 
a nádvorie vo výmere 480 m2, parc. č. 2465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 474 m2 
a parc. č. 2465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 610 m2, zapísaných na LV č. 1656. 
Pozemky sú vedené Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom v obci Bratislava 
mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I a nachádzajú sa na Drotárskej ceste č. 19 
v Bratislave. ( ďalej len „zaťažené pozemky“ ) 

2) Oprávnení z vecného bremena sú bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu č. 6, 
situovaného na 5 poschodí bytového domu so súpis. č. 6385, nachádzajúceho sa na 
pozemkoch registra „C“ parc. č. 2465/11, 2465/12, 2465/14 k. ú. Staré Mesto v podiele 1/1 
a bezpodielovými spoluvlastníkmi podielu na spoločných častiach a spoločných zariadenia 
domu o veľkosti podielu 15015/835635, zapísaných na LV č. 6753 ( ďalej len „oprávnené 
nehnuteľnosti“ ).  

3) Nakoľko Oprávnené nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve oprávneného z vecného 
bremena sa nachádzajú 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 vecné bremeno in rem, obsahom ktorého je povinnosť hlavného mesta SR 
Bratislavy ako vlastníka Zaťažených pozemkov strpieť právo existencie bytu č. 6, na 5 
poschodí bytového domu so súpis. č. 6385 – mestská vila, situovaného na pozemkoch registra 
„C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2465/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 480 m2, 
parc. č. 2465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 474 m2, parc. č. 2465/14 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 610 m2, zapísaného na LV č. 6753 v prospech oprávnených 
z vecného bremena ako bezpodielových spoluvlastníkov bytu č. 6, na 5 poschodí bytového 
domu so súpis. č. 6385 nachádzajúceho sa na Drotárskej ulici č. 19 v Bratislave 



 

 

a bezpodielových spoluvlastníkov spoločných častí a spoločných zariadení domu o veľkosti 
podielu 15015/835635 a v prospech každého budúceho vlastníka predmetného bytu.  

2) Vecné bremeno sa uzatvára in rem a 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 oprávnenými z vecného bremena ako vlastníkmi Oprávnených nehnuteľností, ako aj v 
prospech budúcich vlastníkov Oprávnených nehnuteľností, ktorí nadobudnú vlastnícke právo 
k Oprávneným nehnuteľnostiam alebo k ich častiam. 

4) Vecné bremeno in rem podľa tejto zmluvy prechádza s vlastníctvom Oprávnených 
nehnuteľností na nadobúdateľa Oprávnených nehnuteľností.  

5) Oprávnení z vecného bremena vyhlasujú a podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že 
ako bezpodieloví spoluvlastníci Oprávnených nehnuteľností vecné bremeno zriadené touto 
zmluvou prijímajú.  

6) Dňa 06.03.2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
uznesením č. ......../2014 zriadenie vecného bremena v rozsahu uvedenom v odseku 1 tohto čl. 
II. zmluvy. 

Článok III. 
Odplata za vecné bremeno 

 1) Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu vo výške 6,593 Eur/m2/rok v podiele 
zodpovedajúcom podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v bytovom dome 
špecifikovanom v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy.  

2) Oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú uhrádzať odplatu za zriadenie vecného 
bremena štvrť ročne vždy do 15. prvého mesiaca príslušného štvrťroka na účet povinného 
z vecného bremena, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu 
25828453/7500, variabilný symbol č. 8880.......14 00 v hodnote ......... Eur.  

3) Termín prvej úhrady za príslušnú časť roka je najneskôr do 30 dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy.  

4) V prípade oneskorenej platby sa oprávnení z vecného bremena zaväzujú 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 
z 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 a vedľajšie ustanovenia zmluvy  
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. 
3) Povinný z vecného bremena je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy 

v nasledovných prípade, ak účel zriadenia vecného bremena zanikne. 
4) Oprávnení z vecného bremena sú povinní znášať všetky náklady na zachovanie 

a údržbu pozemkov, na ktorých viazne vecné bremeno zriadené touto zmluvou. 
5) 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.   

Článok VI. 
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“). Povinný z vecného bremena sa ju zaväzuje zverejniť spôsobom určeným 
v Informačnom zákone najneskôr do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia. 

 
 
3) Oprávnení z vecného bremena nadobudnú 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 podá povinný 
z vecného bremena.  

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

7) Oprávnení z vecného bremena súhlasia so spracovaním osobných údajov v zmysle 
zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so 
zverejnením tejto zmluvy podľa zákona 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 sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 2 
exempláre budú predložené Okresnému úradu Bratislava, Katastrálnemu odboru k návrhu na 
vklad vecného bremena, štyri rovnopisy si ponechá povinný z vecného bremena. Oprávnení 
z vecného bremena obdržia 2 rovnopisy zmluvy 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                                   MUDr. Martin Cyprich 
 
 
 
________________________________                   ________________________________ 
                  Milan Ftáčnik                 MUDr. Martin Cyprich 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy                                     
     
 
       MUDr. Katarína Cyprichová 
 
 
 

________________________________ 
                             MUDr. Katarína Cyprichová                                                                                              
                              



Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 10.2.2014 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 64 
Návrh na zrušenie vecného bremena vyplývajúceho zo Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 
288818280200 a na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
v prospech MUDr. Martina Cypricha a manželky MUDr. Kataríny Cyprichovej 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ schváliť  
- podľa § 151p a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

zrušenie vecného bremena vyplývajúceho zo Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 
288818280200, zo dňa 12. 11. 2002,  

-   podľa § 151p a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a podľa čl. 80 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zriadenie vecného bremena 
práva stavby spočívajúceho v povinnosti hlavného mesta  SR Bratislavy strpieť právo 
existencie bytu č. 6 na 5 poschodí bytového domu so súpis. č. 6385 – mestská vila, 
situovaného na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2465/11 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 480 m2, parc. č. 2465/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 474 m2, parc. č. 
2465/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 610 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na 
LV č. 6753, v prospech MUDr. Martina Cypricha a manželky MUDr. Kataríny Cyprichovej,  ako 
bezpodielových spoluvlastníkov bytu č. 6 na 5 poschodí bytového domu so súpis. č. 6385 
nachádzajúceho sa na Drotárskej ulici č. 19 v Bratislave a bezpodielových spoluvlastníkov 
spoločných častí a spoločných zariadení domu o veľkosti podielu 15015/835635 a v prospech 
každého budúceho vlastníka predmetného bytu za odplatu vo výške 6,593 Eur/m2/rok 
v podiele zodpovedajúcom podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu. 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 4, proti: 0 , zdržal sa: 1   
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 10.2.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


