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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

1. Bezodplatné zriadenie vecného bremena v k. ú. Staré Mesto cez časť stavby podzemných 
parkovacích garáží so súpis. č. 6665 na parc. č. 62/3 a parc. č. 62/4, LV č. 6829, vo vlastníctve 
spoločnosti Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom Krížkova 9,  Bratislava, IČO 50118714, 
vo výmere 831 m², v rozsahu vyznačenom v projektovej dokumentácii spočívajúceho v práve 
prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami, v prospech každodobého vlastníka stavby 
podzemnej garáže so súpis. č. 429 na parc. č. 63/1, ktorým je v súčasnosti hlavné mesto SR 
Bratislava. 
  
2. Bezodplatné zriadenie vecného bremena v k. ú. Staré Mesto na častiach pozemkov registra 
„C“ KN, LV č. 1656, vyznačených podľa GP č. 30114/2016, a to: 
2.1 pozemok, parc. č. 63/3, označený ako diel 2 vo výmere 37 m², parc. č. 21405/1, označený 
ako diel 4 vo výmere 168 m², parc. č. 21409, označený ako diel 5 vo výmere 107 m², 
spočívajúceho v práve umiestnenia, prevádzkovania a užívania stavby podzemných parkovacích 
garáží; 
2.2 parc. č. 63/1, označený ako diel 1 vo výmere 23 m², parc. č. 63/3, označený ako diel 2 
vo výmere 37 m², a diel 3 vo výmere 46 m², spočívajúceho v práve prechodu peši a prejazdu 
motorovými vozidlami, v prospech každodobého vlastníka stavieb podzemných parkovacích 
garáží so súpis. č. 6665 na parc. č. 62/3 a parc. č. 62/4, ktorým je v súčasnosti spoločnosť Best in 
Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom Krížkova 9 v Bratislave, IČO 50118714, 
  
s podmienkou: 
  
Zmluvy o zriadení vecného bremena budú spoločnosťou Best in Parking - Slovakia s.r.o., 
podpísané do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 
SR Bratislavy. V prípade, že zmluvy o zriadení vecného bremena nebudú spoločnosťou Best 
in Parking - Slovakia s.r.o., v uvedenom termíne podpísané, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET  : Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach 
    v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 
      
ŽIADATEĽ  : Best in Parking - Slovakia s.r.o. 
    Krížkova 9 v Bratislave 
    IČO 50118714 
     
     
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTÍ 
k.ú. Staré Mesto 
 
VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY – pre účely vecného 
bremena práva stavby v prospech žiadateľa 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
63/3   záhrady     37 (diel 2)  GP č. 30114/2016 
21405/1  zastavané plochy  168 (diel 4)  GP č. 30114/2016 
21409   zastavané plochy  107 (diel 5)  GP č. 30114/2016 
    spolu vo výmere 312 m2 
 
 
VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY – pre účely vecného 
bremena práva prechodu a prejazdu v prospech žiadateľa 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
63/1   záhrady    23 (diel 1)  GP č. 30114/2016 
63/3   záhrady   37 (diel 2)  GP č. 30114/2016 
       46 (diel 3) 
    spolu vo výmere 106 m2 
 
 
 
STAVBY VO VLASTNÍCTVE BEST IN PARKING – SLOVAKIA S.R.O. – pre účely 
vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prospech hlavného mesta 
Súpis. č. 6665 na pozemkoch parc. č. 62/3 a parc. č. 62/4 – podzemné parkovacie garáže, LV č. 
6829 –  rozsah vecného bremena: 831 m2 v zmysle priloženého technického nákresu 
 
STAVBA VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 
Súpis. č. 429 na pozemku parc. č. 63/1 – podzemná garáž, LV č. 1656 
 
 
 
SKUTKOVÝ   STAV   
 
Predmet žiadosti 
 
 Predmetom zriadenia vecného bremena sú pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislava a stavba vo vlastníctve spoločnosti Best in Parking – Slovakia s.r.o. uvedené 
v špecifikácii. 
 
 
 



Dôvod a účel žiadosti 
 

Žiadateľ je vlastníkom stavby podzemnej parkovacej garáže súpis. č. 6665. Uvedená 
stavba sa nachádza na pozemkoch parc. č. 62/3 a parc. č. 62/4 (vo vlastníctve Rehole menších 
bratov Františkánov) a na časti pozemkov parc. č. 63/3, parc. č. 21405/1 a parc. č. 21409 (vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy).  
 Zriadením vecného bremena práva umiestnenia, prevádzkovania a užívania stavby na 
časti  pozemkov parc. č. 63/3, parc. č. 21405/1 a parc. č. 21409 bude majetkovoprávne 
usporiadaný vzťah pozemkov a stavby. Žiadateľ má záujem aj o zriadenie vecného bremena 
práva prechodu a prejazdu pešo a motorovými vozidlami cez pozemky parc. č. 63/1 a parc. č. 
63/3 za účelom zabezpečenia prístupu k stavbe podzemných parkovacích garáží. 
 Hlavné mesto je vlastníkom stavby podzemnej garáže súp. č. 429 na pozemku parc. č. 
63/1. Vjazd do tejto stavby vedie cez stavbu podzemných parkovacích garáží súpis. č. 6665 vo 
vlastníctve žiadateľa. Preto je potrebné majetkovoprávne upraviť a zabezpečiť prístup pešo aj 
motorovými vozidlami k stavbe podzemnej garáže vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.  

  Na zasadnutí mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 8.11.2017 bol 
prerokovaný materiál s návrhom na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, avšak materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
Z uvedeného dôvodu žiadateľ požiadal o opätovné zaradenie materiálu na rokovanie mestského 
zastupiteľstva, nakoľko je nutné majetkovoprávne vysporiadať vzájomné vzťahy medzi 
nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa a hlavného mesta SR Bratislavy. Žiadateľ doplnil 
svoje podanie o „Grafickú prílohu k návrhu na schválenie zmlúv o vecnom bremene“, ktorá je 
súčasťou materiálu. 
   
Stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena 

 
K navrhovanému zriadeniu vecných bremien boli vyhotovené znalecké posudky 

č. 65/2017 zo dňa 6.4.2017 a č. 66/2017 zo dňa 12.4.2017, ktoré vypracoval Ing. Peter Kapusta, 
ktorý bol vybratý na základe elektronického náhodného výberu znalcov. 

 
Jednotková cena 

 
Podľa znaleckého posudku č. 65/2017: 
- jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena práva stavby súp. č. 6665 na 

častiach pozemkov parc. č. 63/3, parc. č. 21409 a parc. č. 21405/1 bola stanovená na 
sumu 58 848,85 Eur 

- jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na 
častiach pozemkov parc. č. 63/1 a parc. č. 63/3 bola stanovená na sumu 16 661,27 
Eur, 

spolu 75 510,12 Eur 
 
 Podľa znaleckého posudku č. 66/2017 jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena 
práva prechodu a prejazdu cez časť stavby súp. č. 6665 vo výmere 831 m2 bola stanovená na 
sumu 86 979,28 Eur. 
 
Rozdiel uvedených súm je 11 469,16 Eur, ktoré by malo hlavné mesto SR Bratislavy zaplatiť 
žiadateľovi. Avšak žiadateľ súhlasil so zriadením vecných bremien bez vzájomného finančného 
vyrovnania. Vzhľadom na túto skutočnosť je v uznesení navrhnuté bezodplatné zriadenie 
vecných bremien.  
  
 
 



Navrhované riešenie 
 
 Schválením navrhovaného zriadenia vecných bremien sa uskutoční vzájomné 
majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností hlavného mesta SR Bratislavy a žiadateľa. 
 
 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
K zriadeniu vecného bremena práva stavby a práva prechodu a prejazdu v prospech spoločnosti 
Best in Parking – Slovakia s.r.o. 
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. 63/3, 21405/1 a 21409 v k.ú. Staré Mesto funkčné 
využitie územia: parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo funkcie 1110, občianska 
vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201, územie stabilizované, 
plochy námestí a ostatné komunikačné plochy. Záujmové pozemky sú súčasťou pamiatkovej 
rezervácie. 
Záujmové parcely sú súčasťou územia Historického mesta (pamiatková rezervácia – PR). 
Stanovisko technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok. 
Oddelenie dopravného inžinierstva 
Nemáme pripomienky. 
Oddelenie dopravy - Referát cestného správneho orgánu 
Nemáme námietky. 
Oddelenie správy komunikácií 
OSK z hľadiska správcu komunikácií súhlasí so zriadením vecného bremena za účelom práva 
prechodu a prejazdu na pozemkoch parc. č. 21409, 21405/1 a 63/3 na Uršulínskej ulici, ktorá je 
v našej správe. 
Z hľadiska správcu VO upozorňujeme, že v záujmovom území sa nachádza zariadenie VO 
a optické prípojky. Neodporúčame v uvedenej oblasti realizovať stavebnú činnosť. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 
Súhlasíme so zriadením vecného bremena. Záujmovým územím sú pozemky v katastri 
nehnuteľností vedené ako zastavané plochy a nádvoria a záhrady, na ktorých sú v súčasnosti 
vybudované komunikácie a spevnené plochy, t.j. plochy sú zastavané. Zriadenie vecného 
bremena na uvedený účel žiadateľa nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochrany 
mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny. 
Oddelenie účtovníctva a pohľadávok 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadnu pohľadávku voči žiadateľovi. 
Oddelenie legislatívno-právne: 
Oddelenie legislatívno-právne nevedie súdny spor so žiadateľom. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 649/2018 zo dňa 14. 06. 2018 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy prerokovať „Návrh na zriadenie vecných bremien na 
nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislavou 
a spoločnosťou Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave“. 
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ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN 

č. .................. 

 AGREEMENT ON ESTABLISHMENT OF 

EASEMENTS No. .................. 

uzatvorená medzi  entered into by and between 

Best in Parking - Slovakia s.r.o.  Best in Parking - Slovakia s.r.o. 

a  and 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

zo dňa [] 2018  dated [] 2018 
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Táto Zmluva o zriadení vecných bremien je uzatvorená 

podľa ustanovení § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v platnom znení a ďalších 

všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej ako 

„Občiansky zákonník“) medzi: 

 This Agreement on establishment of easements is 

entered into pursuant to Section 151n et seq. of the Act 

No. 40/1964 Coll. Slovak Civil Code in the valid 

wording and other statutory provisions (hereinafter 

referred to as “Slovak Civil Code”), by and between: 

Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom a adresou 

pre doručovanie Krížkova 9, 811 04 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 118 714, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel Sro, vložka č. 108682/B, zastúpená pánom 

Johann Breiteneder, konateľom 

 Best in Parking - Slovakia s.r.o., having its seat and 

delivery address at Krížkova 9, 811 04 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, Company Identification No. 

(“IČO”): 50 118 714, registered with the Commercial 

Register kept by the District Court Bratislava I, Section 

Sro, Entry No. 108682/B, represented here by Mr 

Johann Breiteneder, Executive Director 

(ďalej ako „Best in Parking“)  (hereinafter referred to as “Best in Parking”) 

a  and 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so 

sídlom a adresou pre doručovanie Primaciálne 

námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481, 

zastúpené JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom 

 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 

having its seat and delivery address at Primaciálne 

námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Identification No. 

(“IČO”): 00603481, represented here by Mr JUDr. Ivo 

Nesrovnal, mayor  

(ďalej ako „Mesto Bratislava“)  (hereinafter referred to as the “Municipality of 

Bratislava”) 

(ďalej spoločne Best in Parking a Mesto Bratislava ako 

„Zmluvné Strany“ a každý samostatne ako „Zmluvná 

Strana“) 

 (Best in Parking and Municipality of Bratislava 

hereinafter collectively referred to as the “Parties” and 

each individually as the “Party“) 

nasledovne:  as follows: 

(ďalej ako „Zmluva“).  (hereinafter referred to as the “Agreement“). 
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1. PREAMBULA  1. PREAMBLE 

1.1. Best in Parking je výlučným vlastníkom 

(podiel: 1/1) nasledovnej nehnuteľnosti 

(stavby) nachádzajúcej sa v katastrálnom 

území Staré Mesto, obec Bratislava m.č. 

Staré Mesto, okres Bratislava I, zapísanej 

v evidencii Okresného úradu Bratislava, 

katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 

6829, a to: 

 1.1. Best in Parking is the sole owner (ratio: 1/1) 

of the following real estate (building), 

located in the cadastral district of Staré 

Mesto, municipality of Bratislava - Staré 

Mesto, district of Bratislava I and registered 

with the District Office Bratislava, land 

register department, on the ownership title 

certificate No. 6829, namely: 

stavby so súpisným číslom: 6665, 

postavenej na pozemku s parcelným č. 62/3 

a č. 62/4, popis stavby: podzemné park. 

garáže 

 building No. 6665, built up on the land plot 

No.: 62/3 and No. 62/4, type of the building: 

underground car park 

(ďalej ako „Podzemná Parkovacia Garáž“).  (hereinafter referred to as the “Underground 

Car Park“). 

Kópia výpisu z listu vlastníctva č. 6829 tvorí 

Prílohu ./1.1. 

 A copy of the ownership title certificate No. 

6829 is attached as the Annex ./1.1.  

1.2. Mesto Bratislava je výlučným vlastníkom 

(podiel: 1/1) nasledovných nehnuteľností 

(pozemkov) nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Staré Mesto, obec 

Bratislava m.č. Staré Mesto, okres 

Bratislava I, zapísaných v evidencii 

Okresného úradu Bratislava, katastrálny 

odbor, na liste vlastníctva č. 1656, a to: 

 1.2. The Municipality of Bratislava is the sole 

owner (ratio: 1/1) of the following real estate 

(land plots), located in the cadastral district 

of Staré Mesto, municipality of Bratislava - 

Staré Mesto, district of Bratislava I, 

registered with the District Office Bratislava, 

land register department, on the ownership 

title certificate No. 1656, namely: 

1.2.1. pozemku parcelné č. 63/1, o výmere 482 

m2, druh pozemku: záhrada, parcela 

registra „C“ (ďalej ako „Pozemok 63/1“); 

 1.2.1. land plot No.: 63/1, with the acreage of 482 

m2, type: garden, land plot of the register “C” 

(hereinafter referred to as the “Land Plot 

63/1“); 

1.2.2. pozemku parcelné č. 63/3, o výmere 111 

m2, druh pozemku: záhrada, parcela 

registra „C“ (ďalej ako „Pozemok 63/3“); 

 1.2.2. land plot No.: 63/3, with the acreage of 111 

m2, type: garden, land plot of the register “C” 

(hereinafter referred to as the “Land Plot 

63/3“); 

1.2.3. pozemku parcelné č. 21405/1, o výmere 

1965 m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, parcela registra „C“ (ďalej ako 

„Pozemok 21405/1“); 

 1.2.3. land plot No.: 21405/1, with the acreage of 

1965 m2, type: built-up areas and 

courtyards, land plot of the register “C” 

(hereinafter referred to as the “Land Plot 

21405/1“); 

1.2.4. pozemku parcelné č. 21409, o výmere 756 

m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, parcela registra „C“ (ďalej ako 

„Pozemok 21409“); 

 1.2.4. land plot No.: 21409, with the acreage of 

756 m2, type: built-up areas and courtyards, 

land plot of the register “C” (hereinafter 

referred to as the “Land Plot 21409“). 
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Kópia čiastočných výpisov z listu vlastníctva 

č. 1656 zobrazujúcich predmetné pozemky 

tvorí Prílohu ./1.2. 

 A copy of partial extracts from the ownership 

title certificate No. 1656 describing the 

concerned land plots is attached as the 

Annex ./1.2. 

1.3. Zmluvné Strany uzatvoria/uzatvorili okrem 

tejto Zmluvy aj zmluvu o zriadení vecného 

bremena, predmetom ktorej je zriadenie 

vecného bremena in rem na ťarchu 

vlastníka podzemnej parkovacej garáže, 

stavba so súpisným č. 6665, zapísanej na 

liste vlastníctva č. 6829, ktorému 

zodpovedá právo prechodu a prejazdu pešo 

a motorovými vozidlami cez túto podzemnú 

parkovaciu garáž v prospech Mesto 

Bratislava ako oprávnenej osoby, a to v 

rozsahu bližšie uvedenom v predmetnej 

zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej 

ako „Zmluva o bremene“). 

 1.3. In addition to this Agreement the Parties 

shall enter/have entered into an Agreement 

on establishment of easement subject 

matter of which is establishment of the 

easement in rem to the detriment of the 

owner of the Underground Car Park, 

building No. 6665, registered on the 

ownership title certificate No. 6829, 

whereas the right arising out of the 

easement shall comprise the right to walk 

and drive through this Underground Car 

Park for the benefit of the Municipality of 

Bratislava as the beneficiary, to the extent 

specified in the said Agreement on 

establishment of easement (hereinafter 

referred to as the “Agreement on 

easement”). 

1.4. Zmluvné Strany majú záujem zriadiť vecné 

bremená v rozsahu a za podmienok 

uvedených v Zmluve. Zmluvné Strany preto 

pristupujú k uzatvoreniu Zmluvy. 

 1.4. The Parties have an interest in establishing 

easements to the extent and under the 

conditions set forth in the Agreement. 

Therefore, the Parties have entered into the 

Agreement. 

2. PREDMET ZMLUVY  2. SUBJECT MATTER OF AGREEMENT 

2.1. Predmetom Zmluvy je zriadenie vecných 

bremien v rozsahu podľa čl. 3. Zmluvy a 

úprava rozsahu a spôsobu výkonu práv a 

povinností Zmluvných Strán vyplývajúcich z 

predmetných vecných bremien. 

 2.1. Subject matter of the Agreement shall be 

establishment of easements as agreed in 

Sec. 3. of the Agreement as well as setting 

out rights and duties of the Parties arising 

out of that easements. 

3. ZRIADENIE VECNÝCH BREMIEN  3. ESTABLISHMENT OF EASEMENTS 

3.1. Mesto Bratislava týmto na neurčitú dobu 

zriaďuje a zaväzuje sa trpieť vecné 

bremeno in rem na ťarchu súčasného a 

každého budúceho vlastníka zaťaženého 

Pozemku 63/3, Pozemku 21405/1 

a Pozemku 21409, v prospech súčasného a 

každého ďalšieho vlastníka Podzemnej 

Parkovacej Garáže ako oprávnenej 

nehnuteľnosti, ktoré bude spočívať v práve 

umiestnenia, prevádzkovania a užívania 

Podzemnej Parkovacej Garáže vrátane jej 

 3.1. The Municipality of Bratislava hereby 

establishes for the indefinite period of time 

and undertakes to tolerate the easement in 

rem to the detriment of the current and 

future owner of the burdened Land Plot 

63/3, Land Plot 21405/1 and Land Plot 

21409, for the benefit of the current and 

future owner of the Underground Car Park 

as the beneficiary comprising the right to 

place, operate and use the Underground 

Car Park as well as parts thereof on the 
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súčastí a príslušenstva na zaťažených 

pozemkoch v rozsahu vyznačenom v 

geometrickom pláne č. 30114/2016 zo dňa 

16. januára 2017, vyhotovenom: Ing. Juraj 

Uhliarik, úradne overenom Okresným 

úradom Bratislava, katastrálny odbor, dňa 

28. februára 2017, pod číslom 322/17 (ďalej 

ako „Geometrický Plán“). Geometrický plán 

tvorí Prílohu ./3.1. Zmluvy. 

burdened land plots, to the extent as drawn 

in the geometric plan No. 30114/2016, 

dated 16 January 2017, drafted by Mr Ing. 

Juraj Uhliarik, officially authorized by the 

District Office Bratislava, land register 

department, on 28 February 2017, under 

No. 322/17 (hereinafter referred to as the 

“Geometric Plan”). The Geometric Plan is 

attached as the Annex ./3.1. of the 

Agreement. 

3.2. Mesto Bratislava týmto na neurčitú dobu 

zriaďuje a zaväzuje sa trpieť vecné 

bremeno in rem na ťarchu súčasného a 

každého budúceho vlastníka zaťaženého 

Pozemku 63/3 a Pozemku 63/1, v prospech 

súčasného a každého ďalšieho vlastníka 

Podzemnej Parkovacej Garáže ako 

oprávnenej nehnuteľnosti, ktoré bude 

spočívať v práve prechodu a prejazdu pešo 

a motorovými vozidlami cez Pozemok 63/3 

a Pozemok 63/1 v rozsahu vyznačenom 

v Geometrickom Pláne. 

 3.2. The Municipality of Bratislava hereby 

establishes for the indefinite period of time 

and undertakes to tolerate the easement in 

rem to the detriment of the current and 

future owner of the burdened Land Plot 63/3 

and Land Plot 63/1, for the benefit of the 

current and future owner of the 

Underground Car Park as the beneficiary 

comprising the right to walk and drive 

through the Land Plot 63/3 and the Land 

Plot 63/1, to the extent as drawn in the 

Geometric Plan. 

3.3. Best in Parking, ktorá je ku dňu uzatvorenia 

Zmluvy vlastníkom Podzemnej Parkovacej 

Garáže, tieto vecné bremená prijíma. Vecné 

bremená sa zriaďujú bezodplatne. Výkon 

práv zodpovedajúcich vecným bremenám je 

upravený v čl. 4. Zmluvy. 

 3.3. Best in Parking which is the owner of the 

Underground Car Park as of the day of 

conclusion of the Agreement, accepts these 

easements. The easements shall be 

established gratuitously, i.e. without any 

consideration. Rights arising out of the 

easements are set forth in Sec. 4. of the 

Agreement. 

3.4. Práva zodpovedajúce vecným bremenám 

prechádzajú na nadobúdateľov Podzemnej 

Parkovacej Garáže. 

 3.4. Rights arising out of the easements shall 

pass onto future owners of the Underground 

Car Park. 

3.5. Mesto Bratislava potvrdzuje, že mestské 

zastupiteľstvo schválilo zriadenie vecných 

bremien podľa ods. 3.1. a ods. 3.2. Zmluvy 

uznesením č. ..... zo dňa.... pred 

uzatvorením Zmluvy. Predmetné uznesenie 

mestského zastupiteľstva tvorí Prílohu ./3.5. 

Zmluvy. 

 3.5. The Municipality of Bratislava confirms that 

the council of the municipality has approved 

establishment of the easements pursuant to 

Sec. 3.1. and Sec. 3.2. hereof by issuing a 

resolution No. …… dated ……. prior to 

conclusion of the Agreement. The 

respective resolution verifying that consent 

is attached as the Annex ./3.5. thereto. 

4. VÝKON PRÁV ZODPOVEDAJÚCICH 

VECNÝM BREMENÁM 

 4. EXECUTION OF RIGHTS ARISING OUT 

OF THE EASEMENTS 
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4.1. Každý súčasný a budúci vlastník 

Podzemnej Parkovacej Garáže je 

oprávnený: 

 4.1. Each current and future owner of the 

Underground Car Park is entitled:  

4.1.1. s ohľadom na vecné bremeno podľa ods. 

3.1. Zmluvy, vykonávať právo 

zodpovedajúce vecnému bremenu 

v neobmedzenom rozsahu a čase, najmä 

umiestniť, užívať a prevádzkovať 

Podzemnú Parkovaciu Garáž vrátane jej 

súčastí a príslušenstva (napr. inžinierskych 

sietí) na zaťažených pozemkoch, vykonávať 

sám alebo prostredníctvom tretích osôb na 

Podzemnej Parkovacej Garáži vrátane jej 

súčastí a príslušenstva akékoľvek údržby, 

opravy, kontroly a rekonštrukcie alebo iné 

podobné úkony a za týmto účelom 

vykonávať právo prístupu k Podzemnej 

Parkovacej Garáži vrátane jej súčasti 

a príslušenstva; 

 4.1.1. with respect to the easement pursuant to 

Sec. 3.1. hereof, to carry out the right arising 

out of the easement in the unrestricted 

scope and time, particularly to place, use 

and operate the Underground Car Park 

including parts thereof (e.g. utilities) on the 

burdened land plots, to carry out on its 

behalf or through third parties maintenance, 

repairs, inspections and renovations of the 

Underground Car Park including parts 

thereof or any other similar works and for 

this purpose to access the Underground Car 

Park including parts thereof; 

4.1.2. s ohľadom na vecné bremeno podľa 3.2. 

Zmluvy, vykonávať právo zodpovedajúce 

vecnému bremenu v neobmedzenom 

rozsahu a čase po zaťažených pozemkoch, 

resp. prístupovej komunikácii na nich 

postavenej, najmä právo prechodu a 

prejazdu pešo a motorovými vozidlami 

akéhokoľvek druhu, pričom toto právo sú 

okrem vlastníka Podzemnej Parkovacej 

Garáže oprávnené vykonávať v rovnakom 

rozsahu aj osoby, ktoré z vôle vlastníka 

Podzemnej Parkovacej Garáže alebo s jeho 

súhlasom užívajú Podzemnú Parkovaciu 

Garáž (napr. jej nájomcovia, 

podnájomcovia, resp. jej iní užívatelia), ako 

aj zamestnanci, dodávatelia, obchodní 

partneri a návštevy vlastníka Podzemnej 

Parkovacej Garáže. 

 4.1.2. with respect to the easement pursuant to 

Sec. 3.2. hereof, to carry out the right arising 

out of the easement on the burdened land 

plots or access road built up thereon in the 

unrestricted scope and time, particularly to 

walk and drive (using vehicles of any kind), 

whereas this right may exercise the owner 

of the Underground Car Park and, to the 

same extent, persons being authorized by 

or having consent of the owner of the 

Underground Car Park, to use the 

Underground Car Park (such as tenants, 

subtenants or other users) as well as 

employees, suppliers, business partners 

and visitors of the owner of the Underground 

Car Park. 

4.2. Na základe Zmluvy bude každý súčasný aj 

budúci vlastník, resp. spoluvlastník 

zaťažených pozemkov povinný strpieť 

výkon práv zodpovedajúcich vecným 

bremenám podľa Zmluvy. 

 4.2. On the basis of the Agreement each current 

and future owner or co-owner of the 

burdened land plots shall accept execution 

of the rights arising out of the easements 

established according to the Agreement. 

4.3. Pre vylúčenie pochybností, výkon práv 

zodpovedajúcich týmto vecným bremenám 

sa realizuje bezodplatne. Zmluvné Strany 

 4.3. For the avoidance of any doubts, the rights 

arising out of these easements shall be 

carried out gratuitously (free of charge).  
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sa dohodli, že ustanovenie § 151n ods. 3 

Občianskeho zákonníka sa nebude 

uplatňovať na zmluvný vzťah založený 

Zmluvou. 

The Parties have agreed that section 151n 

(3) of the Slovak Civil Code shall not apply 

to contractual relationship established by 

the Agreement. 

5. OSTATNÉ DOJEDNANIA  5. MISCELLANEOUS 

5.1. Ustanovenia Zmluvy týkajúce sa 

konkrétneho pozemku sa majú vzťahovať aj 

na pozemky, ktoré vzniknú jeho prípadným 

delením, pokiaľ sa Zmluvné Strany 

nedohodnú inak. Táto úprava sa primerane 

použije aj na stavby. 

 5.1. Provisions of the Agreement concerning a 

particular land plot shall also apply to land 

plots arising thereof by its subdivision, 

unless otherwise agreed by the Parties. This 

shall also apply accordingly to buildings. 

5.2. Zmluvné Strany sa dohodli, že návrh na 

vklad vecného bremena do príslušného 

katastra nehnuteľností podá Best in 

Parking, tak aby boli vecné bremená 

zapísané v katastri nehnuteľností 

v nasledovnom znení: 

 5.2. The Parties have agreed that the application 

for registration of the easements with the 

respective Cadastral Register shall submit 

Best in Parking, in order for the easements 

to be registered with the Cadastral Register 

in the following wording: 

5.2.1. pri vecnom bremene podľa ods. 3.1. 

Zmluvy: „Vecné bremeno in rem na ťarchu 

súčasného a každého budúceho vlastníka 

zaťaženého pozemku s parcelným č. 63/3, 

pozemku s parcelným č. 21405/1 

a pozemku s parcelným č. 21409, ktorému 

zodpovedá právo strpieť umiestnenie, 

prevádzkovanie a užívanie podzemnej 

parkovacej garáže vrátane jej súčastí a 

príslušenstva, stavby so súpisným č. 6665, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 6829, na 

zaťažených pozemkoch, v prospech 

súčasného a každého ďalšieho vlastníka 

podzemnej parkovacej garáže, stavby so 

súpisným č. 6665, zapísanej na liste 

vlastníctva č. 6829, a to v rozsahu 

vyznačenom v geometrickom pláne č. 

30114/2016 zo dňa 16. januára 2017, 

vyhotovenom: Ing. Juraj Uhliarik.“ 

 5.2.1. With respect to the easement pursuant to 

Sec. 3.1. of the Agreement: “Easement to 

be established in rem, to the detriment of the 

current and future owner of the burdened 

land plot No. 63/3, land plot No. 21405/1 

and land plot No. 21409, comprising the 

right to tolerate placement, operation and 

usage of the underground car park and 

parts thereof, building No. 6665, registered 

on the ownership title certificate No 6829, on 

the burdened land plots, for the benefit of 

the current and future owner of the 

underground car park, building No. 6665, 

registered on the ownership title certificate 

No 6829, to the extent as drawn in the 

geometric plan No. 30114/2016, dated 16. 

January 2017, drafted by Ing. Juraj Uhliarik”. 

5.2.2. pri vecnom bremene podľa ods. 3.2. 

Zmluvy: „Vecné bremeno in rem na ťarchu 

súčasného a každého budúceho vlastníka 

zaťaženého pozemku s parcelným č. 63/3 

a pozemku s parcelným č. 63/1, ktorému 

zodpovedá právo prechodu a prejazdu pešo 

a motorovými vozidlami cez tieto zaťažené 

pozemky, v prospech súčasného a každého 

 5.2.2. With respect to the easement pursuant to 

Sec. 3.2. of the Agreement: “Easement to 

be established in rem, to the detriment of the 

current and future owner of the burdened 

land plot No 63/3 and land plot No 63/1 

comprising the right to walk and drive 

through these burdened land plots, for the 

benefit of the current and future owner of the 
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ďalšieho vlastníka podzemnej parkovacej 

garáže, stavba so súpisným č. 6665, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 6829, a to 

v rozsahu vyznačenom v geometrickom 

pláne č. 30114/2016 zo dňa 16. januára 

2017, vyhotovenom: Ing. Juraj Uhliarik.“ 

underground car park, building No. 6665, 

registered on the ownership title certificate 

No 6829, to the extent as drawn in the 

geometric plan No. 30114/2016, dated 16. 

January 2017, drafted by Ing. Juraj Uhliarik”. 

5.3. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností 

podľa Zmluvy je oprávnený podať Best in 

Parking. Zmluvné Strany sa zaväzujú 

poskytovať si pri plnení Zmluvy vzájomnú 

súčinnosť tak, aby sa dosiahol jej 

ekonomický účel. Zmluvné Strany sa 

zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na to, 

aby bolo konanie do katastra nehnuteľností 

podľa Zmluvy čo najrýchlejšie ukončené. 

Každá Zmluvná Strana je najmä povinná 

bezodkladne na základe výzvy Best in 

Parking alebo príslušného okresného 

úradu, katastrálneho odboru poskytnúť 

potrebnú súčinnosť v konaní o vklade 

vecného bremena podľa Zmluvy.   

 5.3. Best in Parking is entitled to lodge the 

application for registration with the 

Cadastral Register. The Parties undertake 

to provide each other with mutual 

assistance to the extent necessary for 

carrying out the Agreement and achieving 

its economic purpose. The Parties have to 

use their best effort in order for the 

proceedings on registration with the 

Cadastral Register according to the 

Agreement to be completed as soon as 

possible. Particularly, upon request of Best 

in Parking or the competent District 

Authority, cadastral division, each Party 

shall provide necessary cooperation in the 

proceedings on registration of the easement 

under the Agreement with the Cadastral 

Register without undue delay.  

5.4. Náklady na vyhotovenie Geometrického 

Plánu znáša Mesto Bratislava. Náklady 

spojené s úhradou správnych poplatkov za 

podanie návrhu na vklad do katastra 

nehnuteľností znáša Best in Parking. 

 5.4. The costs of the Geometric Plan shall be 

borne by the Municipality of Bratislava. The 

costs for registration of the easements with 

the Cadastral Register shall be borne by 

Best in Parking. 

5.5. Mesto Bratislava udeľuje Best in Parking 

neodvolateľný a bezodplatný súhlas na 

výkon práv zodpovedajúcich vecným 

bremenám v rozsahu podľa Zmluvy až do 

momentu vkladu vecných bremien do 

katastra nehnuteľností. Mesto Bratislava 

potvrdzuje, že Best in Parking vykonával 

práva zodpovedajúce vecným bremenám v 

rozsahu podľa Zmluvy aj pred uzatvorením 

Zmluvy, a to bezodplatne. Mestu Bratislava 

preto nevyplývajú z tohto užívania, resp. 

výkonu práv žiadne nároky voči Best in 

Parking; takéto nároky ani neexistujú. 

 5.5. The Municipality of Bratislava grants to Best 

in Parking an irrevocable and gratuitous 

consent for carrying out the rights arising out 

of the easements according to the 

Agreement until the moment the easements 

will be registered with the Cadastral 

Register. The Municipality of Bratislava 

hereby confirms that Best in Parking has 

been carrying out the rights arising out of the 

easements according to the Agreement 

gratuitously prior to conclusion of the 

Agreement. No claims shall result the 

Municipality of Bratislava against Best in 

Parking therefrom; such claims therefore do 

not exist. 
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5.6. Best in Parking bol oboznámený so 

stanoviskami odborných útvarov Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy k zriadeniu 

vecného bremena v zmysle ods. 3.1. a ods. 

3.2. Zmluvy, a to so stanoviskom oddelenia 

usmerňovania investičnej činnosti č. MAGS 

OUIC 48387/17-344742 zo dňa 19.7.2017, 

stanoviskom technickej infraštruktúry č. 

MAGS OSRMT 48473/2017-344744 zo dňa 

13.7.2017, stanoviskom oddelenia 

dopravného inžinierstva č. MAG/344745/17, 

ODI/405/17_P zo dňa 12.7.2017, 

stanoviskom oddelenia dopravy – cestného 

správneho orgánu č. OD 48478/17-

344746/KI-21 zo dňa 19.7.2017, 

stanoviskom oddelenia správy komunikácií 

č. MAGS OSK 48337/2017-344747-2 zo 

dňa 06.02.2018 a stanoviskom oddelenia 

životného prostredia a mestskej zelene č. 

MAGS OZP 48365/2017-344748 zo dňa 

13.7.2017; Best in Parking berie tieto 

stanoviská na vedomie a zaväzuje sa 

dodržiavať prípadné podmienky v nich 

stanovené. 

 5.6. Best in Parking has been notified of the 

statements of professional departments of 

Municipality of the Capital Bratislava 

regarding the establishment of easement 

pursuant to sec. 3.1. and sec. 3.2. of the 

Agreement, namely the statement of 

department of regulation of investment 

activities No. MAGS OUIC 48387/17-

344742 from 19 July 2017, statement of 

technical infrastructure No.  MAGS OSRMT 

48473/2017-344744 from 13 July 2017, 

view of transport engineering department 

No. MAG/344745/17, ODI/405/17_P from 

12 July 2017, statement of transport 

department – roads public authority No. OD 

48478/17-344746/KI-21 from 19 July 2017, 

statement of motorways management 

department No. MAGS OSK 48337/2017-

344747-2 from 6. February 2018 and the 

statement of environmental and urban 

green areas department No. MAGS OZP 

48365/2017-344748 from 13 July 2017; 

Best in Parking takes notes of these 

statements and undertakes to comply with 

potential conditions stated therein. 

6. ZÁNIK ZMLUVY  6. CESSATION OF THE AGREEMENT 

6.1. Vecné bremeno zaniká zo zákona v zmysle 

§ 151p ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

Zmluvu možno ukončiť iba z dôvodov a 

spôsobom upraveným v Zmluve.  

 6.1. The easement shall cease to exist by virtue 

of law in accordance with Sec. 151p (2) of 

the Slovak Civil Code. The Agreement may 

cease to exist only in cases and for reasons 

set forth in the Agreement. 

6.2. Zmluvu možno ukončiť na základe písomnej 

dohody Zmluvných Strán, podpísanej 

oboma Zmluvnými Stranami. 

 6.2. The Agreement may cease to exist upon a 

written agreement of the Parties executed 

by both of them. 

6.3. Mesto Bratislava je oprávnené jednostranne 

odstúpiť od Zmluvy, ak účel zriadenia 

vecného bremena trvale zanikol, ak zanikne 

vecné bremeno podľa Zmluvy o bremene 

(čl. 1.3. Zmluvy) alebo zanikne Zmluva 

o bremene (čl. 1.3. Zmluvy).  

 6.3. The Municipality of Bratislava is entitled to 

unilaterally withdraw from the Agreement in 

case the purpose of establishing the 

easement ceases to exist permanently, if 

the easement ceases to exist according to 

the Agreement on easement (Article 1.3. of 

the Agreement) or if the Agreement on 

easement ceases to exist (Article 1.3. of the 

Agreement). 
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6.4. Každá Zmluvná Strana je oprávnená 

jednostranne odstúpiť od Zmluvy v prípade, 

ak rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, 

katastrálny odbor o zamietnutí návrhu na 

vklad vecného bremena podľa Zmluvy 

alebo o zastavení príslušného konania 

nadobudne právoplatnosť. 

 6.4. Either Party is entitled to unilaterally 

withdraw from the Agreement in case a 

decision of District office Bratislava, land 

register department on dismissal of the 

application for land cadaster registration of 

the easement under the Agreement or on 

staying the proceeding becomes legally 

effective. 

6.5. Odstúpenie musí byť doručené druhej 

Zmluvnej Strane vo forme doporučeného 

listu, obsahujúceho dôvod odstúpenia 

upravený v Zmluve. 

 6.5. The withdrawal shall be delivered to the 

other Party in a form of letter sent by the 

registered mail, stating the reason for 

withdrawal in accordance with the 

Agreement. 

6.6. Zmluva zaniká doručením písomného 

vyhlásenia o odstúpení druhej Zmluvnej 

Strane v súlade so Zmluvou. Odstúpením 

od Zmluvy zanikajú všetky práva a 

povinnosti zo Zmluvy, s výnimkou 

prípadných nárokov na náhradu škody resp. 

tých ustanovení Zmluvy, ktoré podľa svojej 

povahy majú trvať aj po jej ukončení. 

 6.6. The Agreement ceases to exist upon the 

delivery of written delcaration on the 

withdrawal to the other Party in accordance 

with the Agreement. Upon withdrawal of the 

Agreement all the rights and duties 

stipulated in the Agreement cease to exist, 

except for the potential claims to damage 

compensation and those Agreement 

provisions that, by their nature, shall stay 

valid after the termination of the Agreement. 

6.7. Zmluvu nemožno vypovedať bez uvedenia 

dôvodu. 

 6.7. The Agreement may not be terminated 

without providing a reason for the 

termination. 

7. VEDĽAJŠIE USTANOVENIA  7. GENERAL PROVISIONS 

7.1. Zmluva sa riadi ustanoveniami slovenského 

práva s vylúčením kolíznych noriem. 

 7.1. The Agreement is governed by Slovak law 

with the exclusion of any conflict of law rules 

whatsoever. 

7.2. Zmluva predstavuje úplnú dohodu 

Zmluvných Strán týkajúcu sa predmetu 

Zmluvy a nahrádza akúkoľvek 

predchádzajúcu korešpondenciu a 

rokovania, či už ústne alebo písomné, ktoré 

sa konali pred uzavretím Zmluvy; vedľajšie 

dojednania, ústne ani písomné neexistujú. 

 7.2. The Agreement constitutes an entire 

agreement between the Parties related to 

the subject matter of the Agreement and 

supersedes all discussions, negotiations 

that had taken place prior to conclusion of 

the Agreement; such arrangements do not 

exist. 

7.3. Akékoľvek zmeny a/alebo doplnky Zmluvy 

možno uskutočniť iba na základe dohody 

Zmluvných Strán, a to vo forme písomných 

dodatkov k Zmluve podpísaných oboma 

Zmluvnými Stranami. Uvedené platí aj 

 7.3. Any changes and/or amendments of the 

Agreement may be executed only after 

reaching an agreement between the Parties 

in this respect and such modifications shall 

have form of written amendments to the 

Agreement hereof executed by both Parties. 
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o dohode o neuplatnení požiadavky 

písomnej formy. 

The above-mentioned applies also to 

conclusion of an agreement on 

inapplicability of obligatory written form. 

7.4. V prípade, ak akýkoľvek pojem, ujednanie, 

podmienka či ustanovenie Zmluvy je alebo 

sa stane neplatným alebo 

nevymáhateľným, ostatné ustanovenia 

Zmluvy zostávajú naďalej platné a účinné. 

Zmluvné Strany sa zaväzujú bezodkladne 

nahradiť takéto neplatné alebo 

nevymáhateľné ustanovenie novým 

ustanovením, ktoré je platné, vymáhateľné 

a čo najviac sa približuje obchodnému 

zámeru sledovanému Zmluvnými Stranami 

v čase uzatvorenia Zmluvy. 

 7.4. In case any term or arrangement or 

condition or any provision of the Agreement 

is or becomes invalid or non-enforceable, 

the other provisions of the Agreement shall 

continue to be in force and valid. In such 

case, the Parties have agreed to replace 

such invalid or non-enforceable provision by 

a new one that is valid, enforceable and 

closest to Parties’ business intentions at the 

time of execution of the Agreement hereof. 

7.5. V prípade, ak vznikne zo Zmluvy alebo v jej 

súvislosti spor medzi Zmluvnými Stranami, 

zaväzujú sa ho riešiť priateľským 

rokovaním. Ak ani do tridsiatich (30) dní od 

doručenia písomnej pozvánky na priateľské 

rokovanie Zmluvné Strany neuzavrú 

písomnú dohodu o riešení sporu, má každá 

Zmluvná Strana právo predložiť spor 

príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

 7.5. In case of a dispute arising out of or in 

connection with the Agreement, the Parties 

shall settle the dispute amicably. If not 

settled amicably within 30 days as of 

delivery of written invitation to do so in a way 

of concluding a written settlement 

agreement, each Party is entitled to submit 

the dispute to the respective general court 

of the Slovak republic. 

7.6. Všetky odkazy na články a prílohy sú 

odkazmi na články a prílohy Zmluvy, pokiaľ 

nie je výslovne uvedené inak. 

 7.6. All references to articles and annexes in the 

Agreement are references to articles and 

annexes of the Agreement, unless 

otherwise expressly agreed. 

7.7. Všetky práva a povinnosti podľa Zmluvy 

prechádzajú na právnych nástupcov 

Zmluvných Strán; pokiaľ k prechodu práv a 

povinnosti nedôjde z titulu právneho 

nástupníctva, sú Zmluvné Strany povinné 

práva a povinnosti zo Zmluvy zmluvne 

previesť na svojich právnych nástupcov. Pre 

účely Zmluvy sa právnym nástupcom 

rozumie aj nový vlastník oprávnených alebo 

zaťažených nehnuteľností. 

 7.7. All rights and duties arising from the 

Agreement shall pass onto legal successors 

of the Parties; if these rights and duties are 

not transferred automatically, i.e. by virtue of 

legal succession, the Parties shall transfer 

rights and duties onto their legal 

successors. For the purpose of the 

Agreement, new owner of the burdened or 

benefited real estate shall be considered as 

legal successor. 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  8. CLOSING PROVISIONS 

8.1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej 

podpisu poslednou Zmluvnou Stranou 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

 8.1. The Agreement shall become valid as of the 

day of its signing by the last Party and 

effective on the day following the day of its 
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zverejnenia na webovom sídle Mesta 

Bratislava.  

disclosure on the website of the Municipality 

of Bratislava. 

8.2. Mesto Bratislava sa zaväzuje po podpise 

Zmluvy poslednou Zmluvnou Stranou 

zabezpečiť zverejnenie Zmluvy podľa čl. 8.1. 

Zmluvy a po tomto zverejnení doručiť Best in 

Parking písomné potvrdenie o zverejnení 

Zmluvy v súlade s § 5a ods. 12 zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 8.2. The Municipality of Bratislava undertakes, 

upon signing the Agreement by the last 

Party, to ensure the disclosure of the 

Agreement according to Article 8.1. and 

following the disclosure, the Municipality of 

Bratislava undertakes to deliver to Best in 

Parking a written confirmation of disclosing 

the Agreement in accordance with section 

5a (12) of the Act No. 211/2000 Coll. on 

Free Access to Information and on 

amendments and supplements to certain 

acts. 

8.3. Zmluva bola podpísaná v ôsmich (8) 

vyhotoveniach, v slovenskom a anglickom 

jazyku; Best in Parking obdrží jedno (1) 

vyhotovenie Zmluvy, Mesto Bratislava 

obdrží päť (5) vyhotovení a ostatné dve (2) 

vyhotovenia budú použité na úradné účely 

(návrh na vklad vecného bremena do 

katastra). V prípade rozporu jazykových 

verzií má slovenská verzia Zmluvy prednosť. 

 8.3. The Agreement has been executed in eight 

(8) counterparts in both Slovak and English 

language; Best in Parking received one (1) 

counterpart of the Agreement, the 

Municipality of Bratislava received five (5) 

counterparts and the remaining two (2) 

counterparts will be used for administrative 

purposes (application for land cadaster 

registration of the easement). In case of any 

discrepancy between the language versions 

of the Agreement, the Slovak version shall 

prevail. 

8.4. Zmluvné Strany potvrdzujú, že ich právna 

spôsobilosť nie je obmedzená, že Zmluvu 

uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, 

vážne, a že Zmluva nebola uzatvorená pod 

nátlakom alebo na základe nápadne 

nevýhodných podmienok. Zmluvné Strany 

spoločne vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne 

prečítali, a že jej obsahu porozumeli, na 

znak čoho Zmluvu vlastnoručne podpísali. 

 8.4. The Parties hereby confirm that their legal 

capacity is not limited and that they 

concluded the Agreement according to their 

free and true will and solemnly and that the 

Agreement was not concluded under duress 

or under noticeably disadvantageous 

conditions. The Parties jointly acknowledge 

that they have read the Agreement carefully 

and they understand the contents of the 

Agreement. In witness whereof, the Parties 

hereto have executed the Agreement. 

9. PRÍLOHY  9. ANNEXES 

Príloha ./1.1: Kópia výpisu z listu vlastníctva 

č. 6829 

 Annex ./1.1: A copy of the ownership title 

certificate No. 6829 

Príloha ./1.2.: Kópia čiastočných výpisov z 

listu vlastníctva č. 1656 

 Annex ./1.2.: A copy of partial extracts from 

the ownership title certificate No. 1656 

Príloha ./3.1.: Geometrický plán  Annex ./3.1.: Geometric plan 
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V [], dňa [] 2018/Done in [], on [] 2018 

 

 

 

 

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

Best in Parking - Slovakia s.r.o. 

Johann Breiteneder 

konateľ/Executive Director 

[notársky overený podpis/officially certified signature] 

 

V [], dňa [] 2018/Done in [], on [] 2018 

 

 

 

 

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

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

JUDr. Ivo Nesrovnal 

primátor/mayor 

 

Príloha ./3.5.: Uznesenie mestského 

zastupiteľstva 

 Annex ./3.5.: Resolution of the council of the 

Municipality of Bratislava 

   

http://www.orsk.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Reiterer&MENO=Franz&SID=0&T=f0&R=0
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ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 

č. .............................. 

 AGREEMENT ON ESTABLISHMENT OF 

EASEMENT No. .............................. 

uzatvorená medzi  entered into by and between 

Best in Parking - Slovakia s.r.o.  Best in Parking - Slovakia s.r.o. 

a  and 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

zo dňa [] 2018  dated [] 2018 
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Táto Zmluva o zriadení vecného bremena je 

uzatvorená podľa ustanovení § 151n a nasl. zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a 

ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov 

medzi (ďalej ako „Občiansky zákonník“): 

 This Agreement on establishment of easement is 

entered into pursuant to Section 151n et seq. of the Act 

No. 40/1964 Coll. Slovak Civil Code in the valid 

wording and other statutory provisions (hereinafter 

referred to as “Slovak Civil Code”), by and between: 

Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom a adresou 

pre doručovanie Krížkova 9, 811 04 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 118 714, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel Sro, vložka č. 108682/B, zastúpená pánom 

Johann Breiteneder, konateľom 

 Best in Parking - Slovakia s.r.o., having its seat and 

delivery address at Krížkova 9, 811 04 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, Company Identification No. 

(“IČO”): 50 118 714, registered with the Commercial 

Register kept by the District Court Bratislava I, Section 

Sro, Entry No. 108682/B, represented here by Mr 

Johann Breiteneder, Executive Director 

(ďalej ako „Best in Parking“)  (hereinafter referred to as “Best in Parking”) 

a  and 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so 

sídlom a adresou pre doručovanie Primaciálne 

námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481, 

zastúpené JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom 

 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 

having its seat and delivery address at Primaciálne 

námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Identification No. 

(“IČO”): 00603481, represented here by Mr JUDr. Ivo 

Nesrovnal, mayor 

(ďalej ako „Mesto Bratislava“)  (hereinafter referred to as the “Municipality of 

Bratislava”) 

(ďalej spoločne Best in Parking a Mesto Bratislava ako 

„Zmluvné Strany“ a každý samostatne ako „Zmluvná 

Strana“) 

 (Best in Parking and Municipality of Bratislava 

hereinafter collectively referred to as the “Parties” and 

each individually as the “Party“) 

nasledovne:  as follows: 

(ďalej ako „Zmluva“).  (hereinafter referred to as the “Agreement“). 
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1. PREAMBULA  1. PREAMBLE 

1.1. Best in Parking je výlučným vlastníkom 

(podiel: 1/1) nasledovnej nehnuteľnosti 

(stavby) nachádzajúcej sa v katastrálnom 

území Staré Mesto, obec Bratislava m.č. 

Staré Mesto, okres Bratislava I, zapísanej 

v evidencii Okresného úradu Bratislava, 

katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 

6829, a to: 

 1.1. Best in Parking is the sole owner (ratio: 1/1) 

of the following real estate (building), 

located in the cadastral district of Staré 

Mesto, municipality of Bratislava - Staré 

Mesto, district of Bratislava I and registered 

with the District Office Bratislava, land 

register department, on the ownership title 

certificate No. 6829, namely: 

stavby so súpisným číslom: 6665, 

postavenej na pozemku s parcelným č. 62/3 

a č. 62/4, popis stavby: podzemné park. 

garáže 

 building No. 6665, built up on the land plot 

No.: 62/3 and No. 62/4, type of the building: 

underground car park 

(ďalej ako „Podzemná Parkovacia Garáž“).  (hereinafter referred to as the “Underground 

Car Park“). 

1.2. Mesto Bratislava je výlučným vlastníkom 

(podiel: 1/1) nasledovnej nehnuteľnosti 

(stavby) nachádzajúcej sa v katastrálnom 

území Staré Mesto, obec Bratislava m.č. 

Staré Mesto, okres Bratislava I, zapísanej 

v evidencii Okresného úradu Bratislava, 

katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 

1656, a to: 

 1.2. The Municipality of Bratislava is the sole 

owner (ratio: 1/1) of the following real estate 

(building), located in the cadastral district of 

Staré Mesto, municipality of Bratislava - 

Staré Mesto, district of Bratislava I and 

registered with the District Office Bratislava, 

land register department, on the ownership 

title certificate No. 1656, namely: 

stavby so súpisným číslom: 429, postavenej 

na pozemku s parcelným č. 63/1, popis 

stavby: podzemná garáž. 

 building No. 429, built up on the land plot 

No.: 63/1, type of the building: underground 

car park 

1.3. Kópia výpisu z listu vlastníctva č. 6829 

a kópia čiastočného výpisu z listu 

vlastníctva č. 1656 tvoria Prílohu ./1.3. 

Zmluvy. 

 1.3. A copy of the ownership title certificate No. 

6829 and No 1656 is attached as the Annex 

./1.3. hereof. 

 

1.4. Zmluvné Strany uzatvoria/uzatvorili okrem 

tejto Zmluvy aj Zmluvu o zriadení vecného 

bremena, predmetom ktorej je zriadenie (i.) 

vecného bremena in rem na ťarchu 

vlastníka zaťaženého pozemku s parcelným 

č. 63/3, pozemku s parcelným č. 21405/1 a 

pozemku s parcelným č. 21409, ktorému 

zodpovedá právo strpieť umiestnenie, 

prevádzkovanie a užívanie Podzemnej 

Parkovacej Garáže, v prospech vlastníka 

Podzemnej Parkovacej Garáže, a to podľa 

Geometrického plánu č. 30114/2016 zo dňa 

 1.4. In addition to this Agreement the Parties 

shall enter/have entered into an Agreement 

on establishment of easement subject 

matter of which is establishment of: (i.) the 

easement in rem to the detriment of the 

current and future owner of the burdened 

Land Plot 63/3, Land Plot 21405/1 and Land 

Plot 21409, for the benefit of the current and 

future owner of the Underground Car Park 

as the beneficiary comprising the right to 

place, operate and use the Underground 

Car Park as well as parts thereof on the 
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16. januára 2017, a (ii.)  vecného bremena 

in rem na ťarchu vlastníka zaťaženého 

pozemku s parcelným č. 63/3 a pozemku s 

parcelným č. 63/1, ktorému zodpovedá 

právo prechodu a prejazdu pešo a 

motorovými vozidlami cez tieto zaťažené 

pozemky, v prospech vlastníka Podzemnej 

Parkovacej Garáže, podľa Geometrického 

plánu č. 30114/2016 zo dňa 16. januára 

2017 v rozsahu bližšie uvedenom v 

predmetnej zmluve o zriadení vecného 

bremena (ďalej ako „Zmluva o bremene“). 

burdened land plots, to the extent as drawn 

in the geometric plan No. 30114/2016, 

dated 16 January 2017 and (ii.) the 

easement in rem to the detriment of the 

owner of the burdened land plot No. 63/3, 

and No. 63/1, whereas the right arising out 

of the easement shall comprise the right to 

walk and drive through these burdened 

lands for the benefit of the owner of the 

Underground Car Park according to the 

Geometric plan no. 30114/2016 from 16 

January 2017, to the extent specified in the 

said Agreement on establishment of 

easement (hereinafter referred to as the 

“Agreement on easement”).,  

1.5. Zmluvné Strany majú záujem zriadiť vecné 

bremeno v rozsahu a za podmienok 

uvedených v Zmluve. Zmluvné Strany preto 

pristupujú k uzatvoreniu Zmluvy. 

 1.5. The Parties have an interest in establishing 

an easement to the extent and under the 

conditions set forth in the Agreement. 

Therefore, the Parties have entered into the 

Agreement. 

2. PREDMET ZMLUVY  2. SUBJECT MATTER OF AGREEMENT 

2.1. Predmetom Zmluvy je zriadenie vecného 

bremena v rozsahu podľa čl. 3. Zmluvy a 

úprava rozsahu a spôsobu výkonu práv a 

povinností Zmluvných Strán vyplývajúcich z 

predmetného vecného bremena. 

 2.1. Subject matter of the Agreement shall be 

establishment of the easement as agreed 

Sec. 3. of the Agreement as well as setting 

out rights and duties of the Parties arising 

out of that easement. 

3. ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA  3. ESTABLISHMENT OF THE EASEMENT 

3.1. Best in Parking týmto na neurčitú dobu 

zriaďuje a zaväzuje sa trpieť vecné 

bremeno in rem na ťarchu súčasného a 

každého budúceho vlastníka Podzemnej 

Parkovacej Garáže, v prospech Mesta 

Bratislavy ako oprávneného z vecného 

bremena, ktoré bude spočívať v práve 

prechodu a prejazdu pešo a motorovými 

vozidlami cez Podzemnú Parkovaciu Garáž 

v rozsahu vyznačenom v projektovej 

dokumentácii, ktorá tvorí Prílohu ./3.1. 

Zmluvy. 

 3.1. Best in Parking hereby establishes and 

undertakes to accept the easement in rem 

for the indefinite period of time to the 

detriment of the current and future owner of 

the Underground Car Park, for the benefit of 

the Municipality of Bratislava as the 

beneficiary comprising the right to walk and 

drive through the Underground Car Park to 

the extent as drawn in the project 

documentation attached as the Annex ./3.1. 

of the Agreement. 

3.2. Mesto Bratislava toto vecné bremeno 

prijíma. Vecné bremeno sa zriaďuje 

bezodplatne. Výkon práv zodpovedajúcich 

 3.2. The Municipality of Bratislava accepts this 

easement. The easement shall be 

established gratuitously, i.e. without any 

consideration. The rights arising out of the 
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vecnému bremenu je upravený v čl. 4. 

Zmluvy. 

easement are set forth in Sec. 4. of the 

Agreement. 

3.3. Zriadenie vecného bremena podľa tejto 

zmluvy bolo schválené na zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy dňa ..... uznesením č. .... 

 3.3. The council of the municipality has 

approved establishment of the easement by 

issuing a resolution No. …… dated ……. 

prior to conclusion of the Agreement. 

4. VÝKON PRÁV ZODPOVEDAJÚCICH 

VECNÉMU BREMENU 

 4. EXECUTION OF RIGHTS ARISING OUT 

OF THE EASEMENT 

4.1. Mesto Bratislava je oprávnené vykonávať 

právo zodpovedajúce vecnému bremenu za 

účelom prístupu k parkovacej garáži Mesta 

Bratislavy, stavba so súpisným číslom 429, 

popis stavby: podzemná garáž, postavenej 

na pozemku s parcelným č. 63/1, zapísanej 

na liste vlastníctva č. 1656, a to právo 

prechodu a prejazdu pešo a motorovými 

vozidlami akéhokoľvek druhu, pričom toto 

právo sú okrem Mesta Bratislavy oprávnené 

vykonávať v rovnakom rozsahu aj osoby, 

ktoré z vôle Mesta Bratislavy alebo s jej 

súhlasom užívajú túto parkovaciu garáž 

Mesta Bratislavy (napr. jej nájomcovia, 

podnájomcovia, resp. jej iní užívatelia), ako 

aj zamestnanci, poslanci a návštevy Mesta 

Bratislavy. Mesto Bratislava je však pri 

výkone tohto práva povinné dodržiavať 

prevádzkový poriadok Podzemnej 

Parkovacej Garáže ako aj pokyny Best in 

Parking, resp. osôb oprávnených Best in 

Parking; rovnakom rozsahu sa tieto 

povinnosti vzťahujú aj na všetky osoby 

uvedené v tomto odseku, ktoré vykonávajú 

právo zodpovedajúce vecnému bremenu, 

čo je Mesto Bratislava povinné zabezpečiť. 

Pre vylúčenie pochybností, Mesto 

Bratislava sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, 

aby osoby vykonávajúce právo 

zodpovedajúce tomuto vecnému bremenu 

vykonávali toto právo iba po príslušných 

prístupových a príjazdových komunikáciách 

a chodníkoch pre peších vedúcich od 

vchodu do Podzemnej Parkovacej Garáže 

po vchod do garáže Mesta Bratislavy. 

 4.1. The Municipality of Bratislava is entitled to 

carry out the right arising out of the 

easement for the purpose of the access to 

the car park of the Municipality of Bratislava, 

building No. 429, type of the building: 

underground car park, built up on the land 

plot No. 63/1, registered on the ownership 

title certificate No. 1656, namely the right to 

walk and drive (using vehicles of any kind), 

whereas this right may exercise the 

Municipality of Bratislava and, to the same 

extent, persons being authorized by or 

having consent of the Municipality of 

Bratislava, to use this underground car park 

of the Municipality of Bratislava (such as 

tenants, subtenants or other users) as well 

as employees, members and visitors of the 

Municipality of Bratislava. When exercising 

this right, the Municipality of Bratislava shall 

comply with the parking order of the 

Underground Car Park and instructions of 

Best in Parking, or persons authorised by 

Best in Parking respectively; these 

obligations shall apply, to the same extent, 

to all persons listed in this section carrying 

out the right arising out of the easement (the 

Municipality of Bratislava shall ensure 

fulfilment thereof). To avoid any doubts, the 

Municipality of Bratislava shall guarantee 

that the persons exercising the right arising 

out of the easement will carry out that right 

only through the respective entry and 

access roads and footpaths leading from the 

entry into the Underground Car Park until 

the entry into the car park of the Municipality 

of Bratislava. 
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4.2. Na základe Zmluvy bude každý súčasný aj 

budúci vlastník, resp. spoluvlastník 

Podzemnej Parkovacej Garáže povinný 

strpieť výkon práva zodpovedajúceho 

vecnému bremenu podľa Zmluvy. 

 4.2. On the basis of the Agreement each current 

and future owner or co-owner of the 

Underground Car Park shall accept 

execution of the right arising out of the 

easement established according to the 

Agreement. 

4.3. Pre vylúčenie pochybností, výkon práv 

zodpovedajúcich tomuto vecnému bremenu 

sa realizuje bezodplatne. Zmluvné Strany 

sa dohodli, že ustanovenie § 151n ods. 3 

Občianskeho zákonníka sa nebude 

uplatňovať na zmluvný vzťah založený 

Zmluvou. 

 4.3. For the avoidance of any doubts, the rights 

arising out of this easement shall be carried 

out gratuitously (free of charge). The Parties 

have agreed that section 151n (3) of the 

Slovak Civil Code shall not apply to 

contractual relationship established by the 

Agreement. 

5. OSTATNÉ DOJEDNANIA  5. MISCELLANEOUS 

5.1. Zmluvné Strany sa dohodli, že návrh na 

vklad vecného bremena do príslušného 

katastra nehnuteľností podá Mesto 

Bratislava, tak aby bolo vecné bremeno 

zapísané v katastri nehnuteľností 

v nasledovnom znení: 

 5.1. The Parties have agreed that the application 

for registration of the easement with the 

respective Cadastral Register shall submit 

the Municipality of Bratislava, in order for the 

easement to be registered with the 

Cadastral Register in the following wording: 

„Vecné bremeno in rem na ťarchu 

súčasného a každého budúceho vlastníka 

podzemnej parkovacej garáže, stavba so 

súpisným č. 6665, zapísanej na liste 

vlastníctva č. 6829, ktorému zodpovedá 

právo prechodu a prejazdu pešo 

a motorovými vozidlami cez túto podzemnú 

parkovaciu garáž, v prospech Hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislava, 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 

Bratislava, IČO: 00603481, a to v rozsahu 

vyznačenom v projektovej dokumentácii zo 

dňa [].“ 

 “Easement to be established in rem, to the 

detriment of the current and future owner of 

the underground car park, building No 6665, 

registered on the ownership title certificate 

No 6829, comprising the right to walk and 

drive through this underground car park, for 

the benefit of the Municipality of Bratislava, 

having its seat and delivery address at 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 

Bratislava, Identification No. (“IČO”): 

00603481, to the extent as drawn in the 

project documentation dated []”. 

5.2. Náklady na vyhotovenie geometrického 

plánu znáša Mesto Bratislava. Náklady 

spojené s úhradou správnych poplatkov za 

podanie návrhu na vklad do katastra 

nehnuteľností znáša Mesto Bratislava. 

 5.2. The costs of the geometric plan shall be 

borne by the Municipality of Bratislava. The 

costs for registration of the easements with 

the Cadastral Register shall be borne by the 

Municipality of Bratislava. 

5.3. Best in Parking udeľuje Mestu Bratislava 

neodvolateľný súhlas na výkon práv 

zodpovedajúcich vecným bremenám v 

rozsahu podľa Zmluvy až do momentu 

vkladu vecného bremena do katastra 

nehnuteľností. Best in Parking potvrdzuje, 

 5.3. Best in Parking grants to the Municipality of 

Bratislava an irrevocable consent for 

carrying out the rights arising out of the 

easements according to the Agreement until 

the moment the easements will be 

registered with the Cadastral Register. Best 
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že Mesto Bratislava vykonávalo práva 

zodpovedajúce vecnému bremenu v 

rozsahu podľa Zmluvy aj pred uzatvorením 

Zmluvy; súvisiace práva a povinnosti 

(vrátane odplaty) upravuje osobitná Zmluva 

o poskytovaní služieb uzatvorená medzi 

Mestom Bratislava ako objednávateľom 

a Best in Parking ako poskytovateľom, 

ktorej ustanovenia nie sú dotknuté Zmluvou. 

Best in Parking preto nevyplýva z výkonu 

práv podľa tohto článku Zmluvy žiadny 

nárok na odplatu voči mestu Bratislava. 

in Parking hereby confirms that the 

Municipality of Bratislava has been carrying 

out the rights arising out of the easements 

according to the Agreement prior to 

conclusion of the Agreement; related rights 

and duties (including remuneration) are 

governed by specific Contract on provision 

of services concluded between the 

Municipality of Bratislava as the client and 

Best in Parking as the provider and the 

provisions of the Contract in question shall 

not be affected by the Agreement. 

Therefore, when carrying out the rights 

under this Article of the Agreement, Best in 

Parking shall not have a right to 

remuneration against the Municipality of 

Bratislava. 

6. ZÁNIK ZMLUVY  6. CESSATION OF THE AGREEMENT 

6.1. Vecné bremeno zaniká zo zákona v zmysle 

§ 151p ods. 2 Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov. Zmluvu 

možno ukončiť iba z dôvodov a spôsobom 

upraveným v Zmluve.   

 6.1. The easement shall cease to exist by virtue 

of law in accordance with Sec. 151p (2) of 

the Slovak Civil Code as amended. The 

Agreement may cease to exist only in cases 

and for reasons set forth in the Agreement. 

6.2. Zmluvu možno ukončiť na základe písomnej 

dohody Zmluvných Strán, podpísanej 

oboma Zmluvnými Stranami. 

 6.2. The Agreement may cease to exist upon a 

written agreement of the Parties executed 

by both of them. 

6.3. Best in Parking je oprávnená jednostranne 

odstúpiť od Zmluvy, ak účel zriadenia 

vecného bremena trvale zanikol.  

 6.3. Best in Parking is entitled to unilaterally 

withdraw from the Agreement in case the 

purpose of establishing the easement 

ceases to exist permanently.  

6.4. Best in Parking je tiež oprávnená odstúpiť 

od Zmluvy, ak vo vzťahu k Zmluve 

o bremene (čl. 1.4. Zmluvy) nastane 

situácia podľa § 47a ods. 4 Občianskeho 

zákonníka alebo ak zanikne vecné bremeno 

podľa Zmluvy o bremene (čl. 1.4. Zmluvy)  

alebo zanikne Zmluva o bremene (čl. 1.4. 

Zmluvy). 

 6.4. Best in Parking is also entitled to withdraw 

from the Agreement if the Agreement on 

easement (Article 1.4. of the Agreement) 

fails to meet the criteria set forth in section 

47a (4) of the Slovak Civil Code, if the 

easement ceases to exist according to the 

Agreement on easement (Article 1.4. of the 

Agreement) or if the Agreement on 

easement ceases to exist (Article 1.4. of the 

Agreement). 

6.5. Každá Zmluvná Strana je oprávnená 

jednostranne odstúpiť od Zmluvy v prípade, 

ak rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, 

katastrálny odbor o zamietnutí návrhu na 

 6.5. Either Party is entitled to unilaterally 

withdraw from the Agreement in case a 

decision of District office Bratislava, land 

register department, on dismissal of the 
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vklad vecného bremena podľa Zmluvy 

alebo o zastavení príslušného konania 

nadobudne právoplatnosť. 

application for land cadaster registration of 

the easement under the Agreement or on 

staying the proceeding becomes legally 

effective. 

6.6. Odstúpenie musí byť doručené druhej 

Zmluvnej Strane vo forme doporučeného 

listu, obsahujúceho dôvod odstúpenia 

upravený v Zmluve. 

 6.6. The withdrawal shall be delivered to the 

other Party in a form of letter sent by the 

registered mail, stating the reason for 

withdrawal in accordance with the 

Agreement. 

6.7. Zmluva zaniká doručením písomného 

vyhlásenia o odstúpení v súlade so 

Zmluvou druhej Zmluvnej strane. 

Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky 

práva a povinnosti zo Zmluvy, s výnimkou 

prípadných nárokov na náhradu škody resp. 

tých ustanovení Zmluvy, ktoré podľa svojej 

povahy majú trvať aj po jej ukončení. 

 6.7. The Agreement ceases to exist upon the 

delivery of written declaration on the 

withdrawal to the other Party in accordance 

with the Agreement. Upon withdrawal of the 

Agreement all the rights and duties 

stipulated in the Agreement cease to exist, 

except for the potential claims to damage 

compensation and those Agreement 

provisions that, by their nature, shall stay 

valid after the termination of the Agreement.  

6.8. Zmluvu nemožno vypovedať bez uvedenia 

dôvodu. 

 6.8. The Agreement may not be terminated 

without providing a reason for the 

termination. 

7. VEDĽAJŠIE USTANOVENIA  7. GENERAL PROVISIONS 

7.1. Zmluva sa riadi ustanoveniami slovenského 

práva s vylúčením kolíznych noriem. 

 7.1. The Agreement is governed by Slovak law 

with the exclusion of any conflict of law rules 

whatsoever. 

7.2. Zmluva predstavuje úplnú dohodu 

Zmluvných Strán týkajúcu sa predmetu 

Zmluvy a nahrádza akúkoľvek 

predchádzajúcu korešpondenciu a 

rokovania, či už ústne alebo písomné, ktoré 

sa konali pred uzavretím Zmluvy; vedľajšie 

dojednania, ústne ani písomné neexistujú. 

 7.2. The Agreement constitutes an entire 

agreement between the Parties related to 

the subject matter of the Agreement and 

supersedes all discussions, negotiations 

that had taken place prior to conclusion of 

the Agreement; such arrangements do not 

exist. 

7.3. Akékoľvek zmeny a/alebo doplnky Zmluvy 

možno uskutočniť iba na základe dohody 

Zmluvných Strán, a to vo forme písomných 

dodatkov k Zmluve podpísaných oboma 

Zmluvnými Stranami. Uvedené platí aj 

o dohode o neuplatnení požiadavky 

písomnej formy. 

 7.3. Any changes and/or amendments of the 

Agreement may be executed only after 

reaching an agreement between the Parties 

in this respect and such modifications shall 

have form of written amendments to the 

Agreement hereof executed by both Parties. 

The above-mentioned applies also to 

conclusion of an agreement on 

inapplicability of obligatory written form. 
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7.4. V prípade, ak akýkoľvek pojem, ujednanie, 

podmienka či ustanovenie Zmluvy je alebo 

sa stane neplatným alebo 

nevymáhateľným, ostatné ustanovenia 

Zmluvy zostávajú naďalej platné a účinné. 

Zmluvné Strany sa zaväzujú bezodkladne 

nahradiť takéto neplatné alebo 

nevymáhateľné ustanovenie novým 

ustanovením, ktoré je platné, vymáhateľné 

a čo najviac sa približuje obchodnému 

zámeru sledovanému Zmluvnými Stranami 

v čase uzatvorenia Zmluvy. 

 7.4. In case any term or arrangement or 

condition or any provision of the Agreement 

is or becomes invalid or non-enforceable, 

the other provisions of the Agreement shall 

continue to be in force and valid. In such 

case, the Parties have agreed to replace 

such invalid or non-enforceable provision by 

a new one that is valid, enforceable and 

closest to Parties’ business intentions at the 

time of execution of the Agreement hereof. 

7.5. V prípade, ak vznikne zo Zmluvy alebo v jej 

súvislosti spor medzi Zmluvnými Stranami, 

zaväzujú sa ho riešiť priateľským 

rokovaním. Ak ani do tridsiatich (30) dní od 

doručenia písomnej pozvánky na priateľské 

rokovanie Zmluvné Strany neuzavrú 

písomnú dohodu o riešení sporu, má každá 

Zmluvná Strana právo predložiť spor 

príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

 7.5. In case of a dispute arising out of or in 

connection with the Agreement, the Parties 

shall settle the dispute amicably. If not 

settled amicably within 30 days as of 

delivery of written invitation to do so in a way 

of concluding a written settlement 

agreement, each Party is entitled to submit 

the dispute to the respective general court 

of the Slovak republic. 

7.6. Všetky odkazy na články a prílohy sú 

odkazmi na články a prílohy Zmluvy, pokiaľ 

nie je výslovne uvedené inak. 

 7.6. All references to articles and annexes in the 

Agreement are references to articles and 

annexes of the Agreement, unless 

otherwise expressly agreed. 

7.7. Zmluvné Strany si za účelom dosiahnutia 

výsledkov zamýšľaných Zmluvou budú 

vzájomne poskytovať súčinnosť. 

 7.7. The Parties undertake to provide each other 

with mutual cooperation to reach goals set 

forth hereof. 

7.8. Pokiaľ toto povaha pripúšťa, všetky práva a 

povinnosti podľa Zmluvy prechádzajú na 

právnych nástupcov Zmluvných Strán; 

pokiaľ k prechodu práv a povinnosti nedôjde 

z titulu právneho nástupníctva, sú Zmluvné 

Strany povinné práva a povinnosti zo 

Zmluvy zmluvne previesť na svojich 

právnych nástupcov. Pre účely Zmluvy sa 

právnym nástupcom rozumie aj nový 

vlastník oprávnených alebo zaťažených 

nehnuteľností. 

 7.8. If admissible, all rights and duties arising 

from the Agreement shall pass onto legal 

successors of the Parties; if these rights and 

duties are not transferred automatically, i.e. 

by virtue of legal succession, the Parties 

shall transfer rights and duties onto their 

legal successors. For the purpose of the 

Agreement, new owner of the burdened or 

benefited land plots shall be considered as 

legal successor. 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  8. CLOSING PROVISIONS 

8.1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej 

podpisu poslednou Zmluvnou Stranou 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

 8.1. The Agreement shall become valid as of the 

day of its signing by the last Party and 

effective on the day following the day of its 
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V [], dňa [] 2018/Done in [], on [] 2018 

zverejnenia na webovom sídle Mesta 

Bratislava.  

disclosure on the website of the Municipality 

of Bratislava. 

8.2. Mesto Bratislava sa zaväzuje po podpise 

Zmluvy poslednou Zmluvnou Stranou 

zabezpečiť zverejnenie Zmluvy podľa čl. 8.1. 

a po tomto zverejnení doručiť Best in Parking 

písomné potvrdenie o zverejnení Zmluvy 

v súlade s § 5a ods. 12 zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 8.2. The Municipality of Bratislava undertakes, 

upon signing the Agreement by the last 

Party, to ensure the publication of the 

Agreement according to Article 8.1. and 

following the disclosure, the Municipality of 

Bratislava undertakes to deliver to Best in 

Parking a written confirmation of disclosing 

the Agreement in accordance with section 

5a (12) of the Act No. 211/2000 Coll. on 

Free Access to Information and on 

amendments and supplements to certain 

acts. 

8.3. Zmluva bola podpísaná v ôsmich (8) 

vyhotoveniach, v slovenskom a anglickom 

jazyku; Best in Parking obdrží jedno (1) 

vyhotovenie Zmluvy, Mesto Bratislava 

obdrží päť (5) vyhotovení a ostatné dve (2) 

vyhotovenia budú použité na úradné účely 

(návrh na vklad vecného bremena do 

katastra). V prípade rozporu jazykových 

verzií má slovenská verzia Zmluvy prednosť. 

 8.3. The Agreement has been executed in eight 

(8) counterparts in both Slovak and English 

language; Best in Parking received one (1) 

counterpart of the Agreement, the 

Municipality of Bratislava received five (5) 

counterparts and the remaining two (2) 

counterparts will be used for administrative 

purposes (application for land cadaster 

registration of the easement). In case of any 

discrepancy between the language versions 

of the Agreement, the Slovak version shall 

prevail. 

8.4. Zmluvné Strany potvrdzujú, že ich právna 

spôsobilosť nie je obmedzená, že Zmluvu 

uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, 

vážne, a že Zmluva nebola uzatvorená pod 

nátlakom alebo na základe nápadne 

nevýhodných podmienok. Zmluvné Strany 

spoločne vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne 

prečítali, a že jej obsahu porozumeli, na 

znak čoho Zmluvu vlastnoručne podpísali. 

 8.4. The Parties hereby confirm that their legal 

capacity is not limited and that they 

concluded the Agreement according to their 

free and true will and solemnly and that the 

Agreement was not concluded under duress 

or under noticeably disadvantageous 

conditions. The Parties jointly acknowledge 

that they have read the Agreement carefully 

and they understand the contents of the 

Agreement. In witness whereof, the Parties 

hereto have executed the Agreement. 

9. PRÍLOHY  9. ANNEXES 

Príloha ./1.3.: Kópia výpisu z listu 

vlastníctva č. 6829, LV č. 1656 

 Annex ./1.3.: A copy of the ownership title 

certificate No. 6829 and No. 1656 

Príloha ./3.1.: Projektová dokumentácia  Annex ./3.1: Project documentation 
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............................................................... 

Best in Parking - Slovakia s.r.o. 

Johann Breiteneder 

konateľ/Executive Director 

[notársky overený podpis/officially certified signature] 

 

V [], dňa [] 2018/Done in [], on [] 2018 

 

 

 

 

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

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

JUDr. Ivo Nesrovnal 

primátor/mayor 

 

http://www.orsk.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Reiterer&MENO=Franz&SID=0&T=f0&R=0


  

  

  

  



  

  

  

 


