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NÁVRH UZNESENIA
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto,
parc. č. 21526/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 31 m² a na časti pozemku registra
„C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m², oba
zapísané na LV č. 1656, pôsobiace in rem na nehnuteľnosti zapísané na LV č. 5765, a to
pozemky registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2761/1 – záhrady vo výmere 1405 m², parc.
č. 2761/20 – záhrady vo výmere 947 m², parc. č. 2761/84 – záhrady vo výmere 927 m², parc. č.
2761/85 – záhrady vo výmere 189 m², parc. č. 2761/86 – záhrady vo výmere 713 m², parc. č.
2761/87 – záhrady vo výmere 4 m², parc. č. 2761/88 – záhrady vo výmere 150 m², parc. č.
2761/93 – záhrady vo výmere 51 m², parc. č. 2761/94 – záhrady vo výmere 255 m²,
parc. č. 2761/95 – záhrady vo výmere 201 m², parc. č. 2761/96 – záhrady vo výmere 161 m²
a parc. č. 2761/97 – záhrady vo výmere 356 m², vo vlastníctve spoločnosti TEBI, spol. s r.o.,
so sídlom Stará Klenová 7, Bratislava, IČO 35732156, ako oprávneného z vecného bremena,
ktoré bude spočívať v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy strpieť existenciu časti stavby
SO 01 Komunikácia a spevnené plochy triedy D1, za predbežnú odplatu za zriadenie vecného
bremena v sume 936,23 Eur (zníženie na 50% zo všeobecnej hodnoty podľa rozhodnutia),
stanovenú v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré
boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
s podmienkami:
1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude budúcim oprávneným z vecného
bremena podpísaná do 30 dní od 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:

ŽIADATEĽ

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na pozemkoch registra „C“ KN, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto,
parc. č. 21526/3 a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech
spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
: TEBI, spol. s r.o.
Stará Klenová 7
831 01 Bratislava
IČO: 35732156

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV
parc. č.
druh pozemku
výmera v m²
_pozn.______________
21526/3
zastavané plochy a nádvoria
10
LV č. 1656
21526/4
zastavané plochy a nádvoria
31
LV č. 1656
____________________________________________________________________________
spolu: 41m²
Poznámka:
Geometrický plán, ktorým sa stanoví presný rozsah vecného bremena, bude spracovaný
až po vybudovaný príjazdu a jeho presnom zameraní. Tento geometrický plán bude podkladom
k uzatvoreniu riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena.
SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena sú pozemky uvedené
v špecifikácii.
Dôvod a účel žiadosti
Spoločnosť TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave má záujem o uzatvorenie zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva stavby prístupovej komunikácie
a spevnených plôch k stavbe: „Dopravná a technická infraštruktúra – Šulekova ulica“,
pre zabezpečenie dopravnej a technickej infraštruktúry v území vymedzenom ulicami Šulekova,
Stará Vinárska a pozemkami vo vlastníctve žiadateľa pre budúcu výstavbu rodinných domov
na pozemkoch registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2761/1, 2761/20, 2761/84, 2761/85
a 2761/86, zapísaných na LV č. 5765 vo vlastníctve spoločnosti.
Žiadateľ je stavebníkom stavby – SO 01 Komunikácie a spevnené plochy triedy D1
v rámci stavby „Dopravná a technická infraštruktúra – Šulekova ulica“ (ďalej len „stavba“),
na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/4 a na časti pozemku registra
„C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3. Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie
– rozhodnutie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto ako príslušného stavebného úradu
pod číslom 511/37316/2016/STA/Vas zo dňa 11. 08. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 22. 09. 2016. Budúcemu oprávnenému z vecného bremena bolo týmto rozhodnutím
povolené pripojenie navrhovanej účelovej pozemnej komunikácie funkčnej triedy D1 so šírkou
komunikácie 5,5 m a 3,5 m s výhybňami resp. lokálnym rozšírením na konci s obratiskom,
celkovej dĺžky 137,4 m na miestnu komunikáciu Šulekova ulica v Bratislave, mestská časť
Bratislava–Staré Mesto pre stavbu „Dopravná a technická infraštruktúra – Šulekova ulica“
na pozemkoch registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 a parc. č. 21526/4.

Účelom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je budúce
majetkovoprávne zaťaženie pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod budúcou stavbou komunikácie.
Z dôvodu, že žiadateľ potrebuje preukázať k stavebnému konaniu zmluvne upravený
vzťah s vlastníkom pozemku, na ktorom má byť prístup vybudovaný, oprávňujúci ho užívať
pozemky, bude po prijatí uznesenia mestským zastupiteľstvom uzatvorená zmluva o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena.
Riadna zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená po vybudovaní pripojenia
účelovej pozemnej komunikácie a jej zameraní pre potreby vypracovania geometrického plánu
potrebného k tejto zmluve a jej vkladu do evidencie katastra nehnuteľností.
Stanovenie predbežnej odplaty za vecné bremeno
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 45,67 Eur/m², čo pri výmere 41 m² činí sumu
936,23 Eur (zníženie na 50% zo všeobecnej hodnoty podľa rozhodnutia).
Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia č. 28/2011 primátora
hlavného mesta SR Bratislavy a Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR
Bratislavy
Pozemky registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 a parc. č. 21526/4
využívané na stavebnú činnosť – 30,00 Eur/m²/rok, pri výmere spolu 41 m² ide o sumu
1 230,00 Eur/rok.
Navrhované riešenie
Navrhujeme schváliť predmetnú zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena,
nakoľko ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom, na ktorých bude
vybudovaná prístupová komunikácia a spevnené plochy vo vlastníctve inej osoby ako hlavné
mesto SR Bratislava.
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 pozemky parc. č. 21526/3 a 21526/4 kód
regulácie S: stabilizovaná plocha je situovaná v území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia
dokumentácia podrobnejšieho stupňa (ÚPN – Z), ktorá obsahuje jej reguláciu. Pre predmetné
územie bola spracovaná aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava, ktorá je schválená ako
platná územnoplánovacia dokumentácia v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Bratislave č. 333/2004 zo dňa 01. 04. 2004. Pozemky sú súčasťou regulačného sektoru č. 50,
kde je stanovená funkcia bývania s typologickým druhom zástavby – rodinný dom – samostatne
stojaci a pozemok parc. č. 21526/3 je súčasťou z lokálneho komunikačného systému – Šulekova
ul.
Súborné stanovisko za oblasť dopravy:
Z hľadiska záujmov oddelenia dopravného inžinierstva a riešenia verejného dopravného
vybavenia k zriadeniu vecného bremena sa v stanovisku uvádza, že podľa ÚPN-Z A6 Bratislava
sa predmetné pozemky nachádzajú v sektore č. 50. K stavbe „Dopravná a technická
infraštruktúra – Šulekova ulica“ sa ODI vyjadrovalo čiastkovým stanoviskom k vydaniu ZST.
Na predmetnú stavbu bolo vydané súhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislava
k investičnej činnosti MAGS ORM 51925/13-312482 zo dňa 28. 11. 2013.
Vzhľadom na uvedené k zriadeniu vecného bremena za účelom vybudovania prístupovej
komunikácie a spevnenej plochy a napojenia na existujúcu komunikáciu nie sú pripomienky.

Referát cestného správneho orgánu sa k predaju nevyjadruje, nakoľko zriadenie vecného
bremena sa netýka miestnych komunikácií I. a II. triedy.
Oddelenie správy komunikácií:
Bez pripomienok.
Stanovisko technickej infraštruktúry:
Bez pripomienok.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene:
Súhlasí.
Oznámenie oddelenia účtovníctva a pohľadávok:
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi
Oddelenie legislatívno-právne:
Neeviduje súdne konanie voči žiadateľovi.
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 647/2018 zo dňa 17. 05. 2018
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 pozemkoch
registra „C“ KN, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 a parc. č. 21526/4,
Šulekova ulica, v prospech spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave“.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
č. 28 88 ............. 00/0099
uzatvorená podľa § 50a a nasl. v spojení s § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Zastúpené
: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor mesta
Peňažný ústav
: Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu
: IBAN SK5875000000000025828453
BIC-SWIFT CEKOSKBX
Variabilný symbol : .............................
IČO
: 00603481
(ďalej aj „budúci povinný z vecného bremena“)
a
TEBI, spol. s r.o.
So sídlom
Zastúpená
Peňažný ústav
Číslo účtu

:
:
:
:

Variabilný symbol :
IČO
:
(ďalej aj „budúci oprávnený z vecného bremena“)
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľností k. ú. Staré Mesto, a to
pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 21526/3 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 8182 m² a nehnuteľnosti parc. č. 21526/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
31 m², oba zapísané na liste vlastníctva č. 1656.
2. Na snímke z katastrálnej mapy bol na pozemkoch registra „C“ katastra
nehnuteľností, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 – zastavané plochy a nádvoria
a parc. č. 21526/4 – zastavané plochy a nádvoria vyznačený rozsah vecného bremena práva
stavby - SO 01 Komunikácia a spevnené plochy triedy D1. V súlade s touto snímkou
z katastrálnej mapy zasahuje vecné bremeno do pozemkov parc. č. 21526/3 a parc. č. 21526/4,
k. ú. Staré Mesto v rozsahu 41 m². Na pozemku parc. č. 21526/3, k. ú. Staré Mesto bude
vecné bremeno zriadené v rozsahu parcely vo výmere 10 m² a na pozemku parc. č. 21526/4,
k. ú. Staré Mesto bude vecné bremeno zriadené v rozsahu parcely vo výmere 31 m². Snímka
z katastrálnej mapy s vyznačeným rozsahom vecného bremena je neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy a tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
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3. Budúci oprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom pozemkov registra
„C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2761/1 – záhrady vo výmere 1405 m²,
parc. č. 2761/20 – záhrady vo výmere 947 m², parc. č. 2761/84 – záhrady vo výmere 927 m²,
parc. č. 2761/85 – záhrady vo výmere 189 m², parc. č. 2761/86 – záhrady vo výmere 713 m²,
parc. č. 2761/87 – záhrady vo výmere 4 m², parc. č. 2761/88 – záhrady vo výmere 150 m²,
parc. č. 2761/93 – záhrady vo výmere 51 m², parc. č. 2761/94 – záhrady vo výmere 255 m²,
parc. č. 2761/95 – záhrady vo výmere 201 m², parc. č. 2761/96 – záhrady vo výmere 161 m²
a parc. č. 2761/97 – záhrady vo výmere 356 m², zapísaných na LV č. 5765.
4. Budúci oprávnený z vecného bremena buduje na pozemkoch vo výlučnom
vlastníctve, a to parc. č. 2761/1 – záhrady vo výmere 1405 m², parc. č. 2761/20 – záhrady
vo výmere 947 m², parc. č. 2761/84 – záhrady vo výmere 927 m², parc. č. 2761/85 – záhrady
vo výmere 189 m², parc. č. 2761/86 – záhrady vo výmere 713 m² stavbu „Dopravná
a technická infraštruktúra – Šulekova ulica, Bratislava“. Rozhodnutím mestskej časti
Bratislava–Staré Mesto ako príslušného stavebného úradu č. 511/37316/2016/STA/Vas
zo dňa 11. 08. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 09. 2016, bolo budúcemu
oprávnenému z vecného bremena povolené umiestnenie stavby miestnej komunikácie v území
vymedzenom ulicami Šulekova a Stará Vinárska a pozemkami rodinných domov
na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2761/1, 2761/20,
2761/84, 2761/85, 2761/86, 2762/1, 21526/3 a 21526/4 pre zabezpečenie dopravnej
a technickej infraštruktúry predmetného územia pre budúcu výstavbu rodinných domov.
5. Táto zmluva sa uzatvára v nadväznosti na žiadosť budúceho oprávneného z vecného
bremena, ktorý požiadal o vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena práva stavby pre účely vybudovania pripojenia účelovej pozemnej komunikácie
na miestnu komunikáciu III. triedy Šulekova ulica v Bratislave pre stavbu „Dopravná
a technická infraštruktúra – Šulekova ulica, Bratislava“.
Čl. 2
Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy uzavrú Zmluvu o zriadení
vecného bremena, ktorej náležitosti, ako aj časový rámec jej uzatvorenia sú špecifikované
v nasledujúcich ustanoveniach tejto zmluvy.
Čl. 3
Podmienky uzatvorenia a náležitosti budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že bezprostredne po vypracovaní geometrického plánu
na spresnenie rozsahu zriaďovaného vecného bremena a znaleckého posudku na ocenenie
vecného bremena uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena s podstatnými náležitosťami
uvedenými v tejto zmluve, najneskôr do 31.12.2021 za podmienky, že v čase podpisu Zmluvy
o zriadení vecného bremena budú pozemky uvedené v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy vo výlučnom
vlastníctve budúceho oprávneného z vecného bremena.
2. Budúci oprávnený z vecného bremena bol oboznámený so stanoviskami odborných
oddelení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k zriadeniu vecného bremena
na pozemkoch uvedených v článku 1 bod 1 tejto zmluvy, a to so stanoviskami oddelenia
usmerňovania investičnej činnosti zo dňa 06.02.2018, oddelenia životného prostredia
a mestskej zelene zo dňa 04.12.2017, súbornými stanoviskami za oblasť dopravy zo dňa
14.12.2017, stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 07.12.2017 a stanoviskom
oddelenia správy komunikácií zo dňa 13.12.2017. Budúci oprávnený z vecného bremena berie
tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v nich stanovené.
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3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje zriadiť na nehnuteľnostiach –
pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľnosti, k. ú. Staré Mesto parc. č. 21526/3 – zastavané
plochy a nádvorie a parc. č. 21526/4 – zastavané plochy a nádvorie, oba zapísané
na LV č. 1656 v rozsahu 41 m² podľa snímky z katastrálnej mapy s náčrtom účelovej
pozemnej komunikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy, vecné bremeno
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti budúceho
povinného z vecného bremena strpieť stavbu účelovej pozemnej komunikácie a prechod
a prejazd motorovými vozidlami; právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa bude viazať
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve budúceho oprávneného z vecného bremena zapísaným
na liste vlastníctva č. 5765, teda bude pôsobiť in rem.
4. Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí na dobu neurčitú.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriadi
za jednorazovú odplatu, ktorej výška bude určená na základe znaleckého posudku, ktorý
objedná hlavné mesto SR Bratislava v súlade s internými predpismi bezodkladne po doručení
geometrického plánu na spresnenie rozsahu pozemkov zasiahnutých vecným bremenom
budúcim oprávneným z vecného bremena.
6. Predbežnú odplatu za zriadenie vecného bremena podľa tejto zmluvy, vypočítanú
na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa
ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno zo dňa 16. 12. 2015
(ďalej len „rozhodnutie“) predstavujúcu 41 m² x 45,67 Eur, (zníženie na 50% zo všeobecnej
hodnoty podľa rozhodnutia), t.j. sumu celkom 936,23 Eur (slovom deväťstotridsaťšesť Eur
a dvadsaťtri Centov), sa budúci oprávnený z vecného bremena zaväzuje uhradiť do 30 dní
od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na účet budúceho povinného z vecného
bremena vedený v ČSOB, a. s. IBAN SK5875000000000025828453, variabilný symbol
.................. Suma predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena sa započítava do sumy
konečnej odplaty za zriadenie vecného bremena stanovenej znaleckým posudkom.
7. V prípade oneskoreného plnenia predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena,
prípadne konečnej odplaty za zriadenie vecného bremena sa budúci oprávnený z vecného
bremena zaväzuje uhradiť aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05% p.d. z dlžnej sumy za každý, aj
začatý deň omeškania. Týmto ustanovením nie sú dotknuté § 517 ods. 2 a § 545 ods. 2
Občianskeho zákonníka 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.
8. Správne poplatky za vklad do katastra nehnuteľností bude znášať budúci oprávnený
z vecného bremena.
9. Návrh na zápis vecného bremena zriadeného na nehnuteľnosti podľa ustanovení
tejto zmluvy do katastra nehnuteľností podá budúci povinný z vecného bremena.
10. Na zánik vecného bremena sa vzťahujú ustanovenia § 151p Občianskeho
zákonníka. Budúci povinný z vecného bremena bude oprávnený jednostranne odstúpiť
od zmluvy o zriadení vecného bremena, ak dôvod zriadenia vecného bremena zanikne najmä,
ale nie výlučne tým, že:
- výkon vecného bremena budúcim oprávneným z vecného bremena bude spôsobovať
budúcemu povinnému z vecného bremena neprimeranú škodu,
- predmet tejto zmluvy bude budúcemu povinnému z vecného bremena potrebný
na plnenie samosprávnych funkcií.
11. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje zabezpečiť čistotu a poriadok
na nehnuteľnostiach zasiahnutých vecným bremenom, uviesť nehnuteľnosti uvedené v čl. 1
tejto zmluvy do pôvodného stavu v prípade, že bude potrebné pri prevádzkovaní inžinierskych
sietí uskutočniť ich údržbu, či opravy, budúci oprávnený z vecného bremena je ďalej povinný
znášať všetky náklady na zachovanie a údržbu pozemkov, na ktorých viazne vecné bremeno
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zriadené touto zmluvou a je povinný ponechať ich prístupné a priechodné. Za nesplnenie
povinností podľa tohto bodu zo strany budúceho oprávneného z vecného bremena je budúci
povinný z vecného bremena oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 50,00 Eur
za každý, aj začatý deň nesplnenia povinnosti. Uhradením zmluvnej pokuty sa budúci
oprávnený z vecného bremena nezbavuje povinnosti uhradiť budúcemu povinnému z vecného
bremena náhradu škody. Zmluvná pokuta sa do výšky prípadnej náhrady škody nezapočítava.
12. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje bez zbytočného odkladu
oznamovať budúcemu povinnému z vecného bremena každú zmenu týkajúcu sa osoby
budúceho oprávneného z vecného bremena, ako aj všetky ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli
ovplyvniť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi budúcim povinným
z vecného bremena a budúcim oprávneným z vecného bremena. Za nedodržanie povinností
podľa tohto bodu zo strany budúceho oprávneného z vecného bremena je budúci povinný
z vecného bremena oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur. Zmluvná
pokuta sa do výšky prípadnej náhrady škody nezapočítava.
Čl. 4
Doručovanie
1. Písomnosti si zmluvné strany budú doručovať osobne alebo poštou. Zmluvné strany
sa dohodli, že pre potreby doručovania akýchkoľvek písomností týkajúcich sa právnych
vzťahov založených touto zmluvou alebo na základe tejto zmluvy budú miestom doručovania
zmluvných strán nasledovné adresy:
- na strane budúceho povinného z vecného bremena
hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
- na strane budúceho oprávneného z vecného bremena
TEBI, spol. s r.o., Bratislava.
2. V prípade zmeny adresy uvedenej v bode 1 tohto článku je dotknutá zmluvná strana
povinná bezodkladne hodnoverným spôsobom písomne oznámiť druhej strane takúto zmenu,
inak sa akékoľvek oznámenie doručované na adresu podľa bodu 1 tohto článku považuje
za doručené.
3. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že písomnosti jednej zmluvnej strany
doručené podľa bodu 1, resp. 2 tohto článku budú považované za doručené priamo
do vlastných rúk druhej zmluvnej strany, a to aj v prípade, ak táto písomnosť bude vrátená
poštou zmluvnej strane ako písomnosť neprevzatá druhou zmluvnou stranou – v tomto
prípade sa za deň doručenia považuje deň jej vrátenia zmluvnej strane uvedenej ako
odosielateľ. Uvedené platí aj v prípade, ak sa zmluvná strana uvedená ako adresát o tejto
skutočnosti nedozvie.
Čl. 5
Ukončenie zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto zmluvou sa končí:
- uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena podľa článku 3 tejto zmluvy,
- písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu určenému v dohode,
- odstúpením od zmluvy budúceho povinného z vecného bremena, ak budúci oprávnený
z vecného bremena neuhradí predbežnú odplatu podľa článku 3 ods. 6.
2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia prejavu o odstúpení druhej
zmluvnej strany a táto zmluva sa ruší ku dňu doručenia odstúpenia.
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Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. K zmene podmienok dohodnutých touto zmluvou môže dôjsť len na základe
vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku, alebo ak zmena podmienok
bude vyplývať zo zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných predpisov.
2. Pre právne vzťahy touto zmluvou explicitne neupravené platia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a ďalších príslušných platných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto
zmluvy alebo vzniknutých na základe tejto zmluvy budú podliehať právomoci súdov
Slovenskej republiky; aplikovateľný právny poriadok bude slovenský.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy podľa § 5a zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy v celom rozsahu,
neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená.
6. Na znak súhlasu potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi.
7. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena sa vyhotovuje v 6 (šiestich)
rovnopisoch s platnosťou originálu. Budúci oprávnený z vecného bremena obdrží po podpise
zmluvy obidvomi zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností
vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, dva rovnopisy zmluvy odovzdá budúci povinný z vecného
bremena budúcemu oprávnenému z vecného bremena až po uhradení predbežnej odplaty.
Štyri vyhotovenia ostanú budúcemu povinnému z vecného bremena.

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

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

Budúci povinný z vecného bremena:
Hlavné mesto SR Bratislava

Budúci oprávnený z vecného bremena:
spoločnosť TEBI, spol. s r.o.

________________________________
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

____________________________
Martin Terek
konateľ

