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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. 
Lamač, v prospech spoločnosti  Bory Home s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 
Bratislava, IČO 48099171, za účelom budúceho majetkovoprávneho zaťaženia pozemku registra 
„E“ parc. č. 2761 – orná pôda, v rozsahu predbežne určenom na cca 703 m², evidovanom na LV 
č. 3046, v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu ½, spočívajúcom v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy na 
danom pozemku strpieť zriadenie a uloženie stavebných objektov, SO 9102 – Vnútro areálové 
komunikácie a parkoviská, SO 9103 – Vnútroareálové chodníky a spevnené plochy, SO 9104 – 
Prepojovací chodník s Bory Mall a SO 9501 – Exteriérové úpravy (oporné múry, čisté terénne 
úpravy, sadové úpravy, zeleň, ihriská, grilovisko, totemy), podľa Rozhodnutia o využívaní 
územia č. 2016/474-4698/RUSK/UR/Ká „Bory Home I., Bratislava IV, k. ú. Lamač“ 
právoplatnom dňa 11. 07. 2016 a Rozhodnutia o zmene rozhodnutia o využívaní územia 
č. 2018/201-3438/RUSK/ZUR/Ká právoplatnom dňa 23. 05. 2018, ich užívanie, prevádzkovanie, 
údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a odstránenie, ako aj  právo vstupu, 
prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami, za predbežnú odplatu za zriadenie vecného bremena v sume 20 879,10 Eur.  
 
s podmienkami: 
 
1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude budúcim oprávneným z vecného 
bremena podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
nebude budúcim oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie 
stratí platnosť.  
2. Budúci oprávnený z vecného bremena uhradí predbežne stanovenú odplatu za zriadenie 
z vecného bremena hlavnému mestu SR Bratislave naraz do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy 
o zriadení vecného bremena všetkými zmluvnými stranami.  
 
Presná výmera zaťaženého pozemku bude určená geometrickým plánom, ktorým dôjde 
k zameraniu skutočného rozsahu vecného bremena po zrealizovaní stavebného objektu „SO B4 – 
Objekt bytového domu B4“. Geometrický plán bude technickým podkladom pre  uzatvorenie 
riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena.   

 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 

PREDMET:            Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena        
                                 na pozemku parc. č. 2761, k. ú. Lamač.    
                                  
 
ŽIADATEĽ:           Bory Home s. r. o.  
                                 Digital Park II, Einsteinova 25 
                                 Bratislava  
                                 IČO 48 099 171   
        
  
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU 
pozemok reg. „E“, k. ú. Lamač  
  
parc.  č.         druh pozemku       výmera v m2   LV č.       vlastník        
2761                 orná pôda                           4956                3046           
 
, v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy o veľkosti spoluvlastníckeho 
podielu ½ a spoločnosti Bory, a.s. o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½ 
 
▪ parc. č. 2761 má byť zaťažená v rozsahu vyznačenom v snímke z katastrálnej mapy na cca 703 
m2, na zaťaženom pozemku je umiestnená stavba žiadateľa     
▪ zmluvou č. 288800481900 je na parc. č. 2761 v rozsahu pozemku reg. „C“ parc. č. 644/719  
zriadené vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu vozidlami a inými mechanizmami k stavbe 
„Bory Home I., Bratislava IV, k. ú. Lamač, v prospech žiadateľa, do predmetu navrhovanej 
zmluvy nezasahuje   
▪ na pozemku reg. „E“ parc. č. 2761 v rozsahu pozemku reg. „C“ parc. č. 644/746 vo výmere 112 
m2 sa v prospech žiadateľa navrhuje zriadiť aj vecné bremeno - právo užívať a strpieť stavbu SO 
B4 – Objekt bytového domu B4 (materiál je predmetom tohto zastupiteľstva), časť parc. č. 
644/746 bude zaťažená aj týmto vecným bremenom  
 
 
SKUTKOVÝ STAV  
  
Predmet žiadosti 
Predmetom žiadosti je budúce  zriadenie vecného bremena, práva zriadenia a uloženia 
stavebných objektov: SO 9102 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská 
         SO 9103 Vnútroareálové chodníky a spevnené plochy 
                                   SO 9104 Prepojovací chodník s Bory Mall 
                                   SO 9501 Exteriérové úpravy    
   
 
Dôvod a účel žiadosti 
Hlavné mesto SR Bratislava je podielovým spoluvlastníkom pozemku uvedeného v špecifikácii 
v podiele 1/2.  
 
Záväzným stanoviskom hlavného mesta Slovenskej republiky k investičnej činnosti bol dňa                 
02. 05. 2016 žiadateľovi schválený investičný zámer stavby „Bory Home I., Lamačská brána“ 
podľa územnoprojektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej spoločnosťou 
ADOM. M STUDIO s.r.o., Desing Factory, Ing. ach. Martin Paško. Hlavné mesto SR Bratislava 
súhlasilo s umiestnením stavby „Bory Home I., Lamačská brána“ na pozemkoch v k. ú. Lamač, 
okrem iných, aj na pozemku reg. „C“ parc. č. 644/324.  



 
Podľa územného rozhodnutia č. 2016/474-4698/RUSK/UR/Ká zo dňa 10. 06. 2016, 
právoplatného dňa 11. 07. 2016, vydaného k umiestneniu stavby „Bory Home I., Bratislava IV, 
k.ú. Lamač“  sú súčasťou tejto stavby aj stavebné objekty uvedené v predmete žiadosti.  
Dňa 26. 04. 2018 bola k stavbe „Bory Home I., Bratislava IV, k.ú. Lamač“ vydaná zmena 
rozhodnutia o využívaní územia č. 2018/201-3438/RUSK/ZUR/Ká, týkala sa stavebného objektu 
SO 9102 a SO 9103. Zmena rozhodnutia nadobudla právoplatnosť dňa 06. 06. 2018.   
 
Podľa projektovej dokumentácie sú stavebné objekty umiestnené aj na časti parc. č. 2761. 
Dotknutá časť parc. č. 2761 je zobrazená na snímke z katastrálnej mapy.  
 
Prostredníctvom Zmluvy o podmienkach prevodu práv a povinností týkajúcich sa projektu Bory 
Bývanie – I. etapa uzatvorenej dňa 22. 08. 2016 medzi žiadateľom a spoločnosťou Bory, a.s. 
došlo k postúpeniu práv a povinností vyplývajúcich z územného rozhodnutia na žiadateľa.   
 
Nakoľko žiadateľ nemá k pozemku reg. „C“ parc. č. 2761 žiadny právny vzťah požiadal 
s cieľom majetkovoprávneho usporiadania právneho vzťahu k nemu o uzatvorenie navrhovanej 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.      
 
Spoločnosť Bory a. s., druhý podielový spoluvlastník daného pozemku, udelil k uzatvoreniu tejto 
zmluvy svoj súhlas (viď. príloha č. 9). 
 
Podľa navrhovanej zmluvy riadna zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená následne 
po kolaudácii stavebných objektov. Podkladom pre zmluvu bude geometrický plán so 
zameraním skutočného rozsahu vecného bremena. 
    
Stanovenie predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena  
Predbežná odplata za zriadenie vecného bremena je stanovená podľa Rozhodnutia č. 33/2015 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny 
predbežnej odplaty na sumu 20 879,10 eur. 
 
Konečná odplata vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom na základe 
geometrického plánu so zameraním skutočného rozsahu vecného bremena v riadnej zmluve 
o zriadení vecného bremena.  Suma predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena bude do 
sumy konečnej odplaty započítaná.  
 
Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy  
 
Informatívna výška nájomného pozemku počas výstavby stavebných objektov je podľa 
rozhodnutia  č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy stanovená na 30,00 Eur/m2/rok, 
pri výmere 703 m2  ide o sumu 10 545,00 Eur/rok. Pri výpočte je zohľadnený spoluvlastnícky 
podiel hlavného mesta ½.  
 
Informatívna výška nájomného pozemku po kolaudácií stavebných objektov je podľa 
rozhodnutia  č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy stanovená na 6,00 Eur/m2/rok, 
pri výmere 703 m2  ide o sumu 2109,00 Eur/rok. Pri výpočte je zohľadnený spoluvlastnícky 
podiel hlavného mesta ½.  
 
Navrhované riešenie  
Navrhované budúce zriadenie vecného bremena schváliť. V zmysle Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy zriadenie vecného bremena pod stavbou podlieha schváleniu mestského 
zastupiteľstva.    
 



Stanoviská odborných útvarov magistrátu 
Oddelenie územného rozvoja mesta 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 2761, k. ú. Lamač, funkčné využitie územia: 
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu.  
 
Stanovisko technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok.  
Sekcia dopravy   
Bez pripomienok.  
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 
So zriadením vecného bremena na pozemku súhlasí. 
 Oddelenie správy komunikácií 
Bez pripomienok. 
Finančné oddelenie 
Neeviduje voči účastníkom zmluvy žiadne pohľadávky. 
Oddelenie legislatívno-právne  
Neeviduje voči účastníkom zmluvy žiadny spor. 
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Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Sekcia správy nehnuteľností 

Oddelenie majetkových vzťahov 

Primaciálne námestie č. 1 

814 99 Bratislava

V Bratislave dňa 11.07.2018

VEC: Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Vážený Magistrát,

spoločnosť Bory Home s.r.o. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 48 099 171, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel.: Sro, vložka č.: 103386/B (ďalej len 

„Bory Home") je stavebníkom rezidenčného projektu, označovaného ako „Bory Home i.“ (ďalej len 

„Projekt").

Vzhľadom k tomu, že časť Projektu -  vnútroareálové komunikácie, parkoviská a spevnené 

plochy, sadové úpravy a bytový dom B4, by sa mali nachádzať čiastočne aj na pozemku registra E-KN s 

parcelným číslom: 2761, o výmere: 4956 m2, druh pozemku: orná pôda, nachádzajúceho sa v 

katastrálnom území Lamač, obec: BA-m.č. LAMAČ, okres: Bratislava IV, ktorý je zapísaný na lište 

vlastníctva č. 3046, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Bratislave (ďalej len 

„Pozemok"), a ktorý je v podielovom spoluvlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava a spoločnosti 

Bory, a.s.

V nadväznosti na vyššie uvedené si Vás preto dovoľujeme požiadať o uzatvorenie Zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na Pozemku (ďalej len „Zmluva") v súlade s 

nasledovným:

(i) Budúci povinní:

Hlavné mesto SR Bratislava a spoločnosť Bory, a.s. ako podieloví spoluvlastníci Pozemku, 

pričom spoločnosť Bory, a.s. už predbežne udelila spoločnosti Bory Home s.r.o. súhlas so

Bory Home s. r. o.
Digital Park II. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava i

IČO: 48 099 171, DIČ: 2120056961, IČ DPH; SK2120056961 
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, v|. č. 103386/B

MAG0P00QJJ32
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zriadením predmetného vecného bremena v rozsahu a s obsahom, uvedeným v te jto  

žiadosti;

(ii) Budúci oprávnený z vecného bremena:

V čase uzatvorenia Zmluvy spoločnosť Bory Home s.r.o. ako stavebník Projektu (vrátane

objektov, definovaných nižšie) a následne každodobý vlastník stavieb, definovaných nižšie 

(t.j. stavieb v rámci Projektu, umiestnených z časti na Pozemku);

(iii) Zaťažený pozemok

Pozemok registra E-KN s parcelným číslom: 2761, o výmere: 4956 m2, druh pozemku: orná 

pôda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Lamač, obec: BA-m.č. LAMAČ, okres: 

Bratislava IV, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 3046, vedenom katastrálnym odborom 

Okresného úradu v Bratislave;

(iv) Predmet Zmluvy

Zriadenie vecného bremena ,,/n rem " v prospech každodobého vlastníka nasledovných

vybraných stavebných objektov Projektu (označenýchv súlade s Územným rozhodnutím, 

definovaným v návrhu Zmluvy):

SO 9102 -  Vnútro areálové komunikácie a parkoviská;

SO 9103 -  Vnútro areálové chodníky a spevnené plochy;

SO 9104 -  Přepojovací chodník s Bory Mail;

SO 9501 -  Exteriérové úpravy (Oporné múry. Čisté terénne úpravy. Sadové úpravy. 

Zeleň, Ihriská, Grilovisko, Totemy);

(ďalej spolu \en „Stavebné objekty")

(v) Rozsah vecného bremena

Podľa zákresu predpokladaného rozsahu vecného bremena, ktorý tvorí prílohu č. 1 te jto  

Žiadosti;

(vi) Obsah vecného bremena:

Práva zodpovedajúce vecnému bremenu spočívajú v práve:

- zriadenia (uskutočnenie) a uloženia Stavebných objektov;

- užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie Stavebných 

objektov, umiestnených na Pozemku ako aj akýchkoľvek iných stavebných úprav týchto 

Stavebných objektov vrátane ich odstránenia;

- vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami na Pozemok a cez neho oprávneným z vecného bremena a ním 

poverenými osobami;

(vii) Odplata za zriadenie vecného bremena:

Jednorazová náhrada, stanovená znaleckým posudkom;
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(viii) \/ýz\ja na uzatvorenie budúcej zmluvy:

Najneskôr do 6 (šiestich) kalendárnych mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia k poslednému zo Stavebných objektov; v prípade, že oprávnený 

z vecného bremena takúto výzvu v stanovenej lehote nezašle, Zmluva zaniká.

Samotné navrhované znenie Zmluvy, obsahujúce o.i, aj vyššie uvedené náležitosti prikladáme 

ako prílohu č. 2 k te jto  žiadosti a veríme, že nami navrhované znenie bude pre Vás akceptovateľné, t.j. 

že k uzatvoreniu predmetnej Zmluvy (rovnako ako spoločnosť Bory, a.s., ktorá s uzatvorením Zmluvy 

vyjadrila predchádzajúci súhlas, ktorý predkladáme ako prílohu č. 3 te jto  žiadosti) pristúpite.

S úctou . ' „
v

/ /  /  /

1/
Bory Home, s.r.o. Bory Home, s.r.o.
Ing. Arch. Juraj Nevolník Ing. Tomáš Uhlík
konateľ konateľ

Prílohy:

Príloha č. 1 Zákres predpokladaného rozsahu vecného bremena

Príloha č. 2 Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Príloha č. 3 Súhlas spoločnosti Bory, a.s. s uzatvorením Zmluvy
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Výpis z Obchodného registra Okrasného sudu Bratislava I
Tento výpis má fen informatívny charakter a riie je použiteľný pre právne úkony f

Oddiel: Sro 

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti:

Bory Home s. r. o.

VIral Trade s.r.o.

Digital Park 11. Einsteinova 25 
Bratislava 851 01

Panská 18 
Bratislava 811 01

48 099 171 

08.04.2015

Spoločnosť s ručením obmedzeným

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) a alebo Iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 

čistiace a upratovacle služby 

prenájom hnuteľných vecí

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním Iných než základných 
služieb spojených s prenájmom

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

reklamné a marketingové služby 

počítačové služby

služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 

administratívne služby 

vedenie účtovníctva 

sťahovacie služby

poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

kuriérske služby

skladovanie

baliace činnosti, manipulácia s tovarom 

finančný leasing

organizovanie kultúrnych a Iných spoločenských podujatí 

poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť 

uskutočňovanie stavieb a Ich zmien 

Prieskum trhu a verejnej mienky

Vložka číslo: 103386/B

(od; 09.01.2016)

(od: 08.04.2015 do: 08.01.2016)

(od: 20.10.2015)

(od: 08.04.2015 do; 19.10.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od; 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od; 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 09.01.2016)
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Spoločníci:

Výška vkladu každého 
spoločníka:

Štatutárny orgán:

Výpis z obchodného registra SR

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných 
živností

Kúpa a predaj nehnuteľností 

Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti 

Obstarávanie siužieb spojených so správou nehnuteľností 

Automatizované spracovanie dát

PENTA REAL ESTATE HOLDiNG LIMiTED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212
Limassol 3082
Cyperská republika

VENETSALO HOLDINGS LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212 
Limassol 3082 
Cyperská republika

LAMAČ HOLDINGS LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212 
Limassol 3082 
Cyperská republika

Martin Kraičovic
Pieštanská 1182/22
Nové Mesto nad Váhom 915 01

VENETSALO HOLDINGS LIMITED

PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED 
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel spoločnosti 
VENETSALO HOLDINGS LIMITED v prospech spoločnosti Siovenská 
sporiteľňa, a.s., zriadené na základe záložnej zmluvy k obchodnému 
podielu č. 738/CC/17-ZZ3 zo dňa 02.11. 2017, uzatvorenej medzi 
VENETSALO HOLDINGS LIMITED ako záložcom a Slovenskou 
sporiteľňou, a.s. ako bankou.

Martin Krajčovic
Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 EUR 

LAMAČ HOLDINGS LIMITED
Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 EUR

VENETSALO HOLDINGS LIMITED 
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR

konatelia

konateľ

Ing. arch. Juraj Nevolník 
Ponad Ohrady 194 
Liptovský Mikuláš 031 01 
Vznik funkcie: 16.12.2015

Ing. Tomáš Uhlík 
Vaviíovova 1181/8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 
Vznik funkcie: 09.02.2017

Jozef Šimek 
Račianska 13799/248
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 
Vznik funkcie: 16.04.2018

Ing. Michal Kopper 
Široká 28
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07 
Vznik funkcie: 10.09.2015

ing. Michal Kopper 
Široká 28
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 10.09.2015 Skončenie funkcie: 16.12.2015

Martin Kraičovic 
Piešťanská 1182/22 
Nové Mesto nad Váhom 915 01 
Vznik funkcie: 08.04.2015

Martin Kraičovic
Piešťanská 1182/22
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 08.04.2015 Skončenie funkcie: 09.09.2015

Dušan Leitner 
Jarmočná 309/6 
Modrý Kameň 992 01 
Vznik funkcie: 10.09.2015

(od: 09.01.2016)

(od: 09.01.2016) 

(od: 09.01.2016) 

(od: 09.01.2016) 

(od: 09.01.2016)

(od: 22.02.2018)

(od: 12.07.2017 do: 21.02.2018) 

(od: 20.10.2015 do: 11.07.2017)

(od: 08.04.2015 do: 19.10.2015)

(od: 10.11.2017 do: 21.02.2018) 

(od: 22.02.2018)

(od: 08.04.2015 do: 19.10.2015) 

(od: 20.10.2015 do: 11.07.2017) 

(od: 12.07.2017 do: 09.11.2017)

(od: 20.10.2015)

(od: 08.04.2015 do: 19.10.2015) 

(od: 09.01.2016)

(od: 25.02.2017)

(od: 03.05.2018)

(od: 20.10.2015 do: 08.01.2016)

(od: 09.01,2016 do: 08,01.2016)

(od: 08.04.2015 do: 19.10.2015)

(od: 20.10.2015 do: 19.10.2015)

(od: 20.10.2015 do: 08.01.2016)
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Konanie menom 
spoločnosti:

Základné imanie:

Výpis z obchodného registra SR

Dušan Leitner 
Jarmočná 309/6 
Modrý Kameň 992 01
Vznik funkcie: 10.09,2015 Skončenie funkcie: 16.12.2015

Ing. Rostislav Novák , PhD.
Havraní 804
Zvole, Praha - Západ 252 45
Česká republika
Vznik funkcie: 16.12.2015

ing. Rostislav Novák . PhD.
Havraní 804
Zvoie, Praha - Západ 252 45 
Česká republika
Vznik funkcie: 16.12.2015 Skončenie funkcie: 24.06.2017

ing. Rastislav Vaiovič , PhD.
Ulica pri Búroši 4709/24
Senec 903 01
Vznik funkcie: 16,12.2015

ing. Rastislav Vaiovič . PhD.
Ulica pri Búroši 4709/24 
Senec 903 01
Vznik funkcie: 16.12.2015 Skončenie funkcie: 09.02.2017

Michal Padvch 
Vaviíovova 1180/4 
Bratislava - Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 24.06.2017 Skončenie funkcie: 16.04.2018

Michal Padvch 
Vaviíovova 1180/4 
Bratislava - Petržalka 851 01 
Vznik funkcie: 24.06.2017

Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení vždy dvaja 
konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k 
vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu 
a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

Samostatne

5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR 

Ďalšie právne skutočnosti: zg^ladateľská listina zo dňa 06.03.2015.

Rozhodnutie jediného spoločníka z 09.09.2015. 

Rozhodnutie jediného spoločníka z 16.12.2015. 

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.02.2017.

Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2019 

Dátum výpisu: 29.04.2019

(od: 09.01.2016 do: 08.01.2016) 

(od: 09.01,2016 do: 14.07.2017)

(od: 15.07.2017 do: 14.07.2017)

(od: 09.01.2016 do: 24.02.2017) 

(od: 25.02.2017 do: 24.02.2017) 

(od: 03,05.2018 do: 02.05.2018) 

(od: 15.07.2017 do: 02.05.2018)

(od: 20.10.2015)

(od: 08.04.2015 do: 19.10.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 08.04.2015)

(od: 20.10.2015)

(od: 09.01.2016)

(od: 25.02.2017)

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 0  
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla 

sídla I spisovej značlcy | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy 
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných

návrhov na zápis do OR
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA IN TERNETE
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Slovensky ' H | L^Énglish

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony f

Oddiel: Sa Vložka číslo: 4086/B

Obchodné meno: Bory, a. s. (od: 31.03.2010)

The Port, a.s. (od: 04.04.2007 do: 30.03.2010)

UPHILL, a.s. (od: 17.02.2007 do: 03.04.2007)

Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25 
Bratislava 851 01

(od: 04.02.2010)

Křižkova 9 
Bratislava 811 04

(od: 17.02.2007 do: 03.02.2010)

IČO: 36 740 896 (od: 17.02.2007)

Deň zápisu: 17.02.2007 (od: 17.02.2007)

Právna forma: Akciová spoločnosť (od: 17.02.2007)

Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) v rozsahu voľných živností

(od: 17.02.2007)

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

(od: 17.02.2007)

sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľne] živnosti (od: 17.02.2007)

marketing a prieskum trhu (od: 17.02.2007)

automatizované spracovanie dát (od: 17.02.2007)

reklamná a propagačná činnosť (od: 17.02.2007)

faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od: 17.02.2007)

podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od: 17.02.2007)

prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než zákiadných služieb 
spojených s prenájmom, obstarávateľská činnosť

(od: 21.04.2007)

obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od: 21.04.2007)

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Marek Kalma - predseda predstavenstva
Jána Halasu 2702/3
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 12.10.2015

Michal Řehák - člen predstavenstva 
Hany Meiičkovej 2991/24 
Bratislava 841 05 
Vznik funkcie: 12.10.2015

Juraj Nevolník 
Ponad ohrady 194 
Liptovský Mikuláš - 11’anovo 031 01 
Vznik funkcie: 12.10.2015

Marek Kalma - predseda predstavenstva 
Jána Halasu 2702/3 
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 18.09.2013 Skončenie funkcie: 03.03.2015

Marek Kaima - predseda predstavenstva 
Jána Halasu 2702/3

(od: 17.02.2007)

(od: 11.11.2015)

(od: 11.11.2015)

(od: 28.06.2017)

(od: 26.03.2015 do: 25.03.2015)

(od: 26.03.2015 do: 10.11.2015)
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Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 03.03.2015

Marek Kalma - predseda predstavenstva 
Jána Halašu 2702/3 
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 03.03.2015 Skončenie funkcie: 12.10.2015

Marek Kalma - predseda predstavenstva
Vavřinecká 20
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 19.02.2013

Marek Kaima - predseda predstavenstva 
Vavřinecká 20 
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 19.02.2013 Skončenie funkcie: 18.09.2013

Marek Kalma - predseda predstavenstva
Vavřinecká 20
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 18.09.2013

Ján Klimko - člen predstavenstva
Hlavná 84
Heľpa 976 68
Vznik funkcie: 18.09.2013

Ján Klimko - člen predstavenstva 
Hlavná 84 
Heľpa 976 68
Vznik funkcie: 18.09.2013 Skončenie funkcie: 03.03.2015

Martin Lvsek - člen predstavenstva
Beskydská 721
Třinec 739 61
Česká republika
Vznik funkcie: 26.08.2010

Martin Lvsek - člen predstavenstva 
Beskydská 721 
Třinec 739 61 
Česká republika
Vznik funkcie: 26.08.2010 Skončenie funkcie: 13.01.2012

Martin Lvsek - člen predstavenstva
Oldřichovice 945
Třinec 739 61
Česká republika
Vznik funkcie: 13.01.2012

Martin Lvsek - člen predstavenstva 
Oldřichovice 945 
Třinec 739 61 
Česká republika
Vznik funkcie: 13.01.2012 Skončenie funkcie: 19.02.2013

Martin Lvsek - člen predstavenstva
Oldřichovice 945
Třinec 739 61
Česká republika
Vznik funkcie: 19.02.2013

Martin Lvsek ■ člen predstavenstva 
Oldřichovice 945 
Třinec 739 61 
Česká republika
Vznik funkcie: 19.02.2013 Skončenie funkcie: 18.09.2013

Martin Lvsek - člen predstavenstva
Oldřichovice 945
Třinec 739 61
Česká republika
Vznik funkcie: 18.09.2013

Martin Lvsek - člen predstavenstva 
Oldřichovice 945 
Třinec 739 61 
Česká republika
Vznik funkcie: 18.09.2013 Skončenie funkcie: 03.03.2015

Martin Lvsek - člen predstavenstva
Oldřichovice 945
Třinec 739 61
Česká republika
Vznik funkcie: 03.03.2015

Martin Lvsek - člen predstavenstva 
Oldřichovice 945 
Třinec 739 61 
Česká republika
Vznik funkcie; 03.03.2015 Skončenie funkcie: 12.10.2015

Juraj Nevolník 
Ponad ohrady 194

(od: 11.11.2015 do: 10.11.2015)

(od: 06.03.2013 do: 11.10.2013)

(od: 12.10.2013 do: 11.10.2013)

(od: 12.10.2013 do: 25.03.2015)

(od: 12.10.2013 do: 25.03.2015)

(od: 26.03.2015 do: 25.03.2015)

(od: 01.09.2010 do: 23.01.2012)

(od: 24.01.2012 do: 23.01.2012)

(od: 24.01.2012 do: 05.03.2013)

(od: 06.03.2013 do: 05.03.2013)

(od: 06.03.2013 do: 11.10.2013)

(od: 12.10.2013 do: 11.10.2013)

(od: 12.10.2013 do: 25.03.2015)

(od: 26.03.2015 do: 25.03.2015)

(od: 26.03.2015 do: 10.11.2015)

(od: 11.11.2015 do: 10.11.2015)

(od: 26.03.2015 do: 10.11.2015)
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Liptovský Mikuláš - 11'anovo 031 01 
Vznik funkcie: 03.03.2015

Jura! Nevolník
Ponad ohrady 194
Liptovský Mikuláš - Iľanovo 031 01
Vznik funkcie: 03.03.2015 Skončenie funkcie: 12.10.2015

Juraj Nevolník 
Ponad ohrady 194 
Liptovský Mikuláš - Iľanovo 031 01 
Vznik funkcie: 12.10.2015

Juraj Šaštinskv - člen predstavenstva
Palisády 23
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 27.03.2007

Juraj Šaštinskv - člen predstavenstva
Vlčkova 37/B
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 27.03.2007

Juraj Šaštinskv - člen predstavenstva 
Vlčkova 37/B 
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 27.03.2007 Skončenie funkcie: 26.08.2010

Vladimír Škrovan - predseda predstavenstva
Na Holom Vrchu 8307/2
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 27.03.2007

Vladimír Škrovan - predseda predstavenstva 
Na Holom Vrchu 8307/2 
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 27.03.2007 Skončenie funkcie: 26.08.2010

Vladimír Škrovan - predseda predstavenstva
Na Holom Vrchu 8307/2
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 26.08.2010

Vladimír Škrovan - predseda predstavenstva 
Na Holom Vrchu 8307/2 
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 26.08.2010 Skončenie funkcie: 13.01.2012

Vladimír Škrovan - predseda predstavenstva
Zochova16
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 17.02.2007

Vladimír Škrovan - predseda predstavenstva 
Zochova16 
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 17.02.2007 Skončenie funkcie: 27.03.2007

Vladimír Škrovan - predseda predstavenstva
Zochova16
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 27.03.2007

Ľuboš Telekv - člen predstavenstva
Dopravná 9
Levice 934 01
Vznik funkcie: 27.03.2007

Ľuboš Telekv - člen predstavenstva 
Štefana Majera 8357/7 
Bratislava 841 06 
Vznik funkcie: 27.03.2007

Ľuboš Telekv - člen predstavenstva 
Štefana Majera 8357/7 
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 27.03.2007 Skončenie funkcie: 26.08.2010

Ľuboš Teleky - člen predstavenstva 
Stefana Majera 8357/7 
Bratislava 841 06 
Vznik funkcie: 26.08.2010

Ľuboš Telekv - člen predstavenstva 
Štefana Majera 8357/7 
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 26.08.2010 Skončenie funkcie: 13.01.2012

Ľuboš Telekv - predseda predstavenstva
Štefana Majera 8357/7
Bratislava 841 06
Vznik funkcie; 13.01.2012

Ľuboš Telekv - predseda predstavenstva 
Štefana Majera 8357/7

(od: 11.11.2015 do: 10.11.2015)

(od: 11.11.2015 do: 27.06.2017)

(od; 04.04.2007 do: 29.10.2009)

(od: 30.10.2009 do: 31.08.2010)

(od: 01.09.2010 do: 31.08.2010)

(od: 25.09.2007 do: 31.08.2010)

(od: 01.09.2010 do: 31.08.2010)

(od: 01.09.2010 do: 23.01.2012)

(od: 24.01.2012 do: 23.01.2012)

(od: 17.02.2007 do: 03.04.2007)

(od: 04.04.2007 do: 03.04.2007)

(od: 04.04.2007 do: 24.09.2007)

(od: 04.04.2007 do: 28.04.2009)

(od: 29.04.2009 do: 31.08.2010)

(od: 01.09.2010 do; 31.08.2010)

(od: 01.09.2010 do: 23.01.2012)

(od: 24.01.2012 do: 23.01.2012)

(od: 24.01.2012 do: 05.03.2013)

(od: 06.03.2013 do: 05.03.2013)
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Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 13.01.2012 Skončenie funkcie: 19,02.2013

Rastislav Vaiovič - člen predstavenstva
Pri Búroši 4709/24
Senec 903 01
Vznik funkcie: 13.01.2012

Rastislav Vaiovič - člen predstavenstva 
Pri Búroši 4709/24 
Senec 903 01
Vznik funkcie: 13.01.2012 Skončenie funkcie: 19.02.2013

Rastislav Vaiovič - člen predstavenstva
Pri Búroši 4709/24
Senec 903 01
Vznik funkcie: 19.02.2013

Rastislav Vaiovič ■ člen predstavenstva 
Pri Búroši 4709/24 
Senec 903 01
Vznik funkcie: 19.02.2013 Skončenie funkcie: 18,09.2013

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a 
podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť 
zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy aspoň dvaja členovia 
predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, 
že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, 
menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a 
podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť 
zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy aspoň dvaja členovia 
predstavenstva spoločne z ktorých jeden musí byť predseda 
predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k 
vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, 
priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a 
podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť 
zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy aspoň dvaja členovia 
predstavenstva spoločne.

V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva 
samostatne.

43 297 596 EUR Rozsah splatenia: 43 297 596 EUR 

38 597 596 EUR Rozsah splatenia: 38 597 596 EUR 

12 597 596 EUR Rozsah splatenia: 12 597 596 EUR 

8 497 596 EUR Rozsah splatenia: 8 497 596 EUR 

8 497 596 EUR Rozsah splatenia: 5 067 596 EUR 

255 998 270 Sk Rozsah splatenia: 152 666 090 Sk 

101 000 000 Sk Rozsah splatenia: 101 000 000 Sk 

101 000 000 Sk Rozsah splatenia: 31 000 000 Sk 

1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk

Počet; 4 
Druh: kmeňové 
Podoba: listinné 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota; 8 299 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno; Prevoditei'nosť akcií na 
meno nie je obmedzená.

Počet; 10 
Druh: kmeňové 
Podoba; listinné 
Forma; akcie na meno 
Menovitá hodnota: 331 940 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcii na meno; prevoditei’nosť akcií nie je 
obmedzená

Počet; 15 
Druh: kmeňové 
Podoba; listinné 
Forma; akcie na meno 
Menovitá hodnota; 343 000 EUR

Počet; 4
Druh; kmeňové
Podoba; listinné
Forma; akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 025 000 EUR

(od; 24.01.2012 do: 05.03.2013)

(od: 06.03.2013 do: 05.03.2013)

(od; 06.03.2013 do: 11.10.2013)

(od: 12.10.2013 do: 11.10.2013)

(od: 24.01.2012)

(od: 15.12.2010 do: 23.01.2012)

(od: 04.04.2007 do: 14.12.2010)

(od: 17,02.2007 do: 03.04.2007)

(od; 23.01.2019) 

(od: 23.12.2014 do: 

(od: 10.05.2013 do: 

(od; 23.01.2010 do; 

(od: 29.04.2009 do; 

(od: 31.12.2008 do; 

(od: 01.06.2007 do: 

(od: 21.04.2007 do; 

(od: 17.02.2007 do:

(od; 29.04.2009)

22.01.2019)

22.12.2014)

09.05.2013)

22.01.2010)

28.04.2009)

30.12.2008)

31.05.2007)

20.04.2007)

(od; 29.04.2009)

(od; 29.04.2009)

(od; 10.05.2013)
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Akcionár:

Dozorná rada:

Výpis z obchodného registra SR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditei’nosť akcií na 
meno nie je obmedzená.

Počet: 26
Druh: kmeňové
Podoba; iistinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je 
obmedzená

Počet: 4
Druh: kmeňové
Podoba: iistinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 175 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na 
meno nie je obmedzená

Počet: 4 
Druh: kmeňové 
Podoba: iistinné 
Forma; akcie na meno 
Menovitá hodnota; 250 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na 
meno nie je obmedzená.

Počet: 10 
Druh: kmeňové 
Podoba: iistinné 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 10 000 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je 
obmedzená

Počet; 15 
Druh: kmeňové 
Podoba: iistinné 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 10 333 218 Sk

PENTA REAL ESTATE HOLDiNG LiMiTED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & i CENTER, 2nd fioor, 212
Limassoi 3082
Cyperská republika

LAMAČ HOLDiNGS LIMITED
Agias Fyiaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor, 212 
Limassoi 3082 
Cyperská republika

PENTA INVESTMENTS LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & i Center, 2nd Floor 212 
Limassol P.C. 3803 
Cyperská republika

PENTA INVESTMENTS LIMITED
Saiamis House, 3rd floor, Griva DigenI Avenue 44
Paphos 8020
Cyprus

VENETSALO HOLDINGS LIMITED 
Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & 1 
Limassoi 3082 
Cyperská republika

VENETSALO HOLDINGS LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor, 212 
Limassol 3082 
Cyperská republika

Rastislav Vaiovič - člen 
Pri Búroši 4709/24 
Senec 903 01 
Vznik funkcie: 19.02.2018

Karolína Hanulíková - člen 
Jabloňové 153 
Súľov 013 52 
Vznik funkcie; 19.02.2018

Jozef Halász - predseda 
Nová 1155/5 
Veľké Úľany 925 22 
Vznik funkcie: 19.02.2018

Juraj Janík - predseda 
Banšeiova 6 
Bratislava 821 04 
Vznik funkcie: 09.10.2008

Jurai Janík - predseda 
Banšeiova 6

(od: 23.12,2014)

(od: 23.01.2019)

(od: 17.02.2007 do: 28.04.2009)

(od: 21.04.2007 do: 28.04.2009)

CENTER, 2nd fioor, 212

(od; 31.12.2008 do: 28.04.2009)

(od: 22.02.2018)

(od: 09.06.2015 do: 23.08.2017)

(od: 29.04.2009 do: 12.01.2012)

(od: 17.02.2007 do; 28.04.2009)

(od: 13.01.2012 do: 08.06.2015)

(od: 24.08.2017 do: 21.02.2018)

(od: 10.04.2018)

(od: 10.04.2018)

(od: 10.04.2018)

(od: 24.10.2008 do: 03.05.2010)

(od: 04.05.2010 do: 03.05.2010)

www.orsr.sk/vypis.asp?ID=92183&SID=2&P=1 5/8

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=92183&SID=2&P=1


29. 4. 2019 Výpis z obchodného registra SR

Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 09.10.2008 Skončenie funkcie: 16.04.2010

Jurai Janík - predseda 
Banšeiova 6 
Bratislava 821 04 
Vznik funkcie: 16.04.2010

Jurai Janik - predseda 
Banšeiova 6 
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 12.01.2012

Jurai Janík - predseda 
Trieda Hradca Králové 13 
Banská Bystrica 974 00 
Vznik funkcie: 26.03.2007

Jurai Janík - predseda 
Trieda Hradca Kráiové 13 
Banská Bystrica 974 00
Vznik funkcie: 26.03.2007 Skončenie funkcie: 09.10.2008

Rastislav Jediička - člen 
Jarmočná 2 
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 16.04.2010

Rastislav Jedlička - člen 
Jarmočná 2 
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 12.01.2012

Rastislav Jedlička - člen 
Jarmočná 2 
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 12.01.2012

Rastisiav Jedlička - člen 
Jarmočná 2 
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 12.01.2012 Skončenie funkcie: 19.02.2013

Marek Kaima - predseda 
Vavřinecká 20 
Bratislava 831 52 
Vznik funkcie: 12.01.2012

Marek Kaima - predseda 
Vavřinecká 20 
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 12.01.2012 Skončenie funkcie: 19.02.2013

Adrián Karkuš - člen 
Osadná 9 
Bratislava 831 03 
Vznik funkcie: 26.03.2007

Adrián Karkuš - čien 
Osadná 9 
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 26.03.2007 Skončenie funkcie: 09.10.2008

Adrián Karkuš - člen 
Osadná 9 
Bratislava 831 03 
Vznik funkcie: 09.10.2008

Adrián Karkuš - člen 
Osadná 9 
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 09.10.2008 Skončenie funkcie: 16.04.2010

Adrián Karkuš - člen 
Osadná 9 
Bratislava 831 03 
Vznik funkcie: 16.04.2010

Adrián Karkuš - člen 
Osadná 9 
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 12.01.2012

Milan Kiéar - člen 
Lomecká 1781 
Praha 190 16 
Česká republika 
Vznik funkcie: 12.01.2012

Milan Kléqr - čien 
Lomecká 1781 
Praha 190 16 
Česká republika
Vznik funkcie: 12.01.2012 Skončenie funkcie: 19.02.2013 

Peter Sojka - člen

(od: 04.05.2010 do: 23.01.2012)

(od: 24.01.2012 do: 23.01.2012)

(od: 04.04.2007 do: 23.10.2008)

(od: 24.10.2008 do: 23.10.2008)

(od: 04.05.2010 do: 23.01.2012)

(od: 24.01.2012 do: 23.01.2012)

(od: 24.01.2012 do: 05.03.2013)

(od: 06.03.2013 do: 05.03.2013)

(od: 24.01.2012 do: 05.03.2013)

(od: 06.03.2013 do: 05.03.2013)

(od: 04.04.2007 do: 23.10.2008)

(od: 24.10.2008 do: 23.10.2008)

(od: 24.10.2008 do: 03,05.2010)

(od: 04.05.2010 do: 03.05.2010)

(od: 04.05.2010 do: 23.01.2012)

(od: 24.01.2012 do: 23.01.2012)

(od: 24.01.2012 do: 05.03.2013)

(od: 06.03.2013 do: 05.03.2013)

(od: 24.10.2008 do: 05.08.2010)
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Hlaváčikova 4 
Bratislava 841 05 
Vznik funkcie: 09.10.2008

Peter Sojka - člen 
Hlaváčikova 4 
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 09.10.2008 Skončenie funkcie: 16.04.2010

Adrián Szediär - člen 
Kráľová nad Váhom 85 
Kráľová nad Váhom 925 91 
Vznik funkcie: 26.03.2007

Adriána Szediár - čien 
Kráľova nad Váhom 85 
Kráľová nad Váhom 925 91 
Vznik funkcie: 26.03.2007

Adriána Szediár - člen 
Kráľová nad Váhom 85 
Kráľová nad Váhom 925 91
Vznik funkcie: 26.03.2007 Skončenie funkcie: 09.10.2008

Jurai Šaštinskv 
Palisády 23 
Bratisiava 811 04 
Vznik funkcie: 17.02.2007

Jurai Šaštinskv 
Palisády 23 
Bratisiava 811 04
Vznik funkcie: 17.02.2007 Skončenie funkcie: 26,03.2007

Marek Špirko 
Velvarská 5
Bojnice-Dubnica 972 01 
Vznik funkcie: 17.02.2007

Marek Špirko 
Veivarská 5
Bojnice-Dubnica 972 01
Vznik funkcie: 17.02.2007 Skončenie funkcie: 26.03.2007

Ľuboš Telekv 
Dopravná 9 
Levice 934 01 
Vznik funkcie: 17.02.2007

Ľuboš Teiekv 
Dopravná 9 
Levice 934 01
Vznik funkcie: 17.02.2007 Skončenie funkcie: 26.03.2007

Miian Kléqr - predseda dozornej rady 
Lomecká 1781 
Praha 190 16 
Česká republika
Vznik funkcie: 19.02.2013 Skončenie funkcie: 19.02.2018

Rastisiav Jediička - čien dozornej rady 
Jarmočná 2 
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 19.02.2013 Skončenie funkcie: 19.02.2018

Miroslav Hrušovsky - člen dozornej rady
Záhradná 442
Veľká Lomnica 059 52
Vznik funkcie: 19.02.2013 Skončenie funkcie: 19.02.2018

Miian Kléqr - predseda dozornej rady
Lomecká 1781
Praha 190 16
Česká republika
Vznik funkcie: 19.02.2013

Rastislav Jedlička - čien dozornej rady 
Jarmočná 2 
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 19.02.2013

Mirosiav Hrušovsky - člen dozornej rady
Záhradná 442
Veľká Lomnica 059 52
Vznik funkcie: 19.02.2013

Ďalšie právne skutočnosti: Akciová spoločnosť bola založená zakaldateľskou listinou spísanou vo 
forme notárskej zápisnice N 83/2007, Nz 4423/2007, NCRis 4410/2007 
dňa 02.02.2007 v zmysie prísiušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník.

Čestné vyhiásenie navrhovateľa zo dňa 17.09.2007 o zmene adresy 
trvaiého bydliska čiena predstavenstva.

Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti vo forme notárskej 
zápisnice N 932/2008, Nz 37638/2008 zo dňa 09.09.2008 o zlúčení so

WWW,orsr.sk/vypis.asp?ID=92183&SID=2&P=1

(od: 06.08.2010 do: 05.08.2010) 

(od: 04.04.2007 do; 23.08.2007) 

(od: 24.08.2007 do: 23.10.2008) 

(od: 24.10.2008 do: 23.10.2008) 

(od: 17.02.2007 do: 03.04.2007) 

(od: 04.04.2007 do: 03.04.2007) 

(od: 17.02.2007 do: 03.04.2007) 

(od: 04.04.2007 do: 03.04.2007) 

(od: 17.02.2007 do: 03.04.2007) 

(od: 04.04.2007 do: 03.04.2007) 

(od: 10.04.2018 do: 09.04.2018)

(od: 10.04.2018 do: 09.04.2018) 

(od: 10.04.2018 do: 09.04.2018) 

(od: 06.03.2013 do: 09.04.2018)

(od: 06.03.2013 do: 09.04.2018) 

(od: 06.03.2013 do: 09.04.2018)

(od: 17.02.2007)

(od: 25.09.2007)

(od: 07.10.2008)
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Zlúčenie, splynutie, 
rozdelenie spoločnosti;

Spoločnosť zaniknutá LAMAČ PARK. a.s. 
zlúčením, splynutím alebo Křižkova 9 
rozdelením: Bratislava 811 04

Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2019 

Dátum výpisu: 29.04.2019

Výpis z obchodného registra SR

spoločnosťou LAMAČ PARK, a.s., so sídlom Křižkova 9, 811 04 
Bratislava, IČO: 44 119 437, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 4459/B, ktorá bola zrušená 
bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 
933/2008, Nz 37642/2008 napísaná notárom JUDr.Ludmilou 
Joanidisovou 09.09.2008. Spoločnosť The Port, a.s. je  právnym 
nástupcom spoločnosti LAMAČ PARK, a.s,, so sídlom Křižkova 9, 811 
04 Bratislava, IČO: 44 119 437, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 4459/B a preberá 
všetky ich práva a záväzky.

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.10.2008.

Notárska zápisnica N 1504/2008, Nz 62136/2008 zo dňa 17.12.2008 
osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

Notárska zápisnica N 268/2009, Nz 9905/2009 zo dňa 27.03.2009 
osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice 
N 76/2010, Nz 2026/2010 zo dňa 22.1.2010.

Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 
257/2010, Nz 10340/2010 zo dňa 25.03.2010 o zmene obchodného mena 
The Port, a.s. na nové obchodné meno Bory, a. s..

Notárska zápisnica N 279/2010, Nz 13006/2010, NCRIs 13223/2010 zo 
dňa 16.4.2010.

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.08.2010.

Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 
631/2010, Nz 47113/2010 zo dňa 26.11.2010

Notárska zápisnica N 3/2012, Nz 913/2012 zo dňa 12.1.2012. Zápisnica 
zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.1.2012.

Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 19.02.2013. 

Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 19.02.2013. 

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.03.2013.

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.12.2014.

Zápisnica z dozornej rady zo dňa 03.03. 2015.

Zápisnica z dozornej rady zo dňa 12.10. 2015.

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia

(od: 24.10.2008) 

(od: 31.12.2008)

(od: 29.04.2009)

(od: 04.02.2010)

(od: 31.03.2010)

(od: 04.05.2010)

(od: 01.09.2010) 

(od: 15.12.2010)

(od: 24.01.2012)

(od: 06.03.2013) 

(od: 06.03.2013) 

(od: 10.05.2013) 

(od: 23.12.2014) 

(od: 26.03.2015) 

(od: 11.11.2015)

(od: 07.10.2008)

(od: 07.10.2008)

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa ^
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla 

sídla I spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy 
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných

návrhov na zápis do OR
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I R------ n_n HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
I  I.J □  U Lj

0  H □  E3 Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 B ratis lava]

M A D IN G  s.r.o., 
Drieňová lH /16940 
821 01 Bratis lava

Váš iist číslo/zo dňa 
14.05.2015

Naše číslo Vybavuje/linka
M AGS OUIC 44091/15-269195 Ing.arch.Hanulcova

Bratislava
02.05,2016

Vec;
Záväzné stanovisko hlavného mesta Siovenskej re p iib lik y  B ra tis lavy k  iíivestiČHeJ činnosti

investor: B ory  a.s., B ratis lava
investičný zámer: B o ry  Home I.
žiadosť zo dňa: 14.05.2015 doplnenie zo dňa: 14.09.2015 - prepracovaná 

dokumentácia na základe požiadaviek ODI
typ konania podľa stavebného 
zákona:

umie.stnenie stavby

druh podanej dokumentácie: dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie: A D O M  . M  S TU D IO  s.r.o., Desing Factory’ 

Ing.arch. M a rtin  Paško, A A , reg.č. Í)685AA
dátum spracovania dokumentácie: 04./2015

Dňa 14.09.2015 bola na magistrát predložená žiadosť o stanovisko k overovacej štúdii: „B O R Y  - 
zámer zástavby“ , ktorá rie.šila predmetný investičný zámer v dvoch etapách:
- l.etapu - tYslavbu 10 bytových domov
- 2.etapu - výstavbu objektu O V

Hlavné mesto SR Bratislava dňa 01.03.2016 vydalo k predmetnej overovacej štúdii 
Územnoplánovaciu informáciu a stanovisko k investičnému zámeru č. MAGS OUIC 52250/15- 
333781.

Predložená dokum entácia k  rieši:
Výstavbu prvej etapy súboru ob)dných objektov v lokalite Lamačská brána. Y  rámci uvedenej etapy 
výstavby sa navrhuje umiestnenie 10 obytných domov, z toho 6 bytových domov typu A  a 4 bytové 
domy typu B. Celkovo je  v bytových domoch navrhnutých 340 jediro až štvorizbových bytov. Jedná 
sa o samostatné objekty bytových domov umiestnených tak, že vytvárajú vnúíroblok, v ktorom sú 
iiavrhované voľno-časové aktiv ity  a detské ihriská spolu s dvomi prístreškami. Objekty obytných 
domov sú napojené na inžinierske siete -  splaškovú a dažďovú kanalizáciu, vodu, plyn, rozvody

Primaciálny palác. III. poschodie

TELEFON 
02/59 35 65 35

FAX
02/.59 35 65 55

BANKOVÉ SPOJENIE 
ČSOB; 25829413/7500

ICO 
603 48 i

INTERNET
vvww.bratislava.sk

E-M AIL
primatonSil^tislava.sk



NN, predĺženie V N  trafostanica a slaboprúdové rozvody. Bytové domy A l,  A3 a A5 pozostávajú 
z 31 bytových Jednotiek na 6-tich nadzemných podlažiach ajedného podzemného podlažia pre 
garážové státia a technické zázemie objektu. Bytové domy A2, A4 a A6 pozostávajú z 29 b.j. na 5- 
tich nadzemný^ch podlažiach ajedného podzemného podlažia pre garážové státia a technické 
zázemie objektu. Bytové domy B I -  B4 pozostávajú zo 40b.j. na 5-tich nadzemných podlažiach 
ajedného podzemného podlažia pre garážové státia a technické zázemie objektu. V  rámci 
umiestňovanej stavby bude vybudovaných 477 parkovacích miest, z toho 453 stálych PM a 24 
dočasných parkovacích státi, ktorých dočasnosť je podmienená vybudovaním plánovanej 
električkovej trate.
Súčasťou umiestnenia stavby sú dopravné objekty vnútroareálových komimikácii parkovísk, 
chodníky a spevnené plochy, predĺženie komunikácie A115 a přepojovací chodník s Bory Mali. 
Obslužná komunikácia v zóne je  pripojená pravostramiým pripojením na komunikáciu s označením 
A116 (umiestnenú v rámci stavby Príprava územia Devínska Nová Ves, Lamač I. etapa) a na 
predĺženú komunikáciu s označením A115 (v zmysle platného UPN sa jedná o budúce miestne 
komunikácie f.tr. B2). Predĺženie komunikácie A115 je  navrhnuté v polovičnom profile  v kategórii 
M Z  8,5/50 f.tr. B2 s predpoldadom budúceho rozšírenia na komunikáciu kategórie M Z  15,5/50 f.tr, 
B2. Obslužná komunikácia okolo obytných objektov (vetva A,B,C) je  navrhovaná v kategórii M O 
7/3Of.tr. C3 s obojstrannými kolm ým i parkovacími stojiskami, vetva C s pozdĺžnymi 4 dočasnými 
síojiskami na východnej strane (do doby realizácie električkovej trate), vjazdami do garáží 
bydových domov a chodníkom pre peších š.l,5-2,0m po celej dĺžke. Na západnej strane je  
komunikácia ukončená obratiskom. Pre pohyb peších v území sú navrhnuté ďalšie prepájacie 
chodníky pre peších prepojenie s nákupným centrom Bory M a il je  riešené chodníkom pre peších 
(š.2,0m) a cyklistov (š.3,0m). Statická doprava je  riešená v počte 477 parkovacích stojísk 
v garážach bydových domov (96 -r  60) a na spevnených plochách pri obslužných komunikáciách 
(306 +15dočasných). Medzi vetvou C obslužnej komunikácie a přepojovacím chodníkom pre 
peších a cyklistov na východnej strane územia je  preukázaná rezerva pre električkovú trať 
plánovanú v zmysle platného územného plánu mesta. Súčasťou je  dopravno-kapacitné posúdenie, 
ktorého cieľom bolo sumarizovať dopravno-inžinierske informácie zaoberajúce sa napojením Bory 
Home I. etapa v kontexte s rozvojom Bory M a il a ostatného územia Bory, aktualizovať doteraz 
spracované dopravno-inžinierske údaje, zhodnotiť výkonnosť navrhovaných technických riešení 
napojenia na nadradený komunikačný systém v širšom zázemí.

H lavné mesto Slovenskej repub liky  Bratislava ako dotknutý  orgán podľa  § 140a ods= 2 
.zákona c. 50/1976 Zb. o ózemnoin plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov vydáva záväzné stanovisko podľa § 140a ods.3, § 140b citovanélio 
zákona a § 4 ods. 3 písm. d) a plsm. j)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskoršíd i predpisov.
Posúdenie iavestjčoého zámeru vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratis lavy, 
ro k  2007, v znení zmien a doplnkov:
Pre územie ktorého súčasťou sú predmetné pozemky, k. ú. Lamač, stanovuje územný plán funkčné  
využitie územia:
- občianska vybavenosť celomestského a nadmestského význam u, číslo funkcie 201, kód 
regulácie F

Podmienky funkčného využitia plôch:
Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s 
konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funlcčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy 
zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre 
požiarnu a c ivilnú obranu.

/



Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti 
zástavby funkčnej plochy.
Intenzita využitia územia:
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je  definované ako rozvojové územie.
Rozvojové územie je  územie mesta, v ktorom územný plán navrhuje novú výstavbu na doteraz 
nezastavaných plochách, zásadnú zmenu funkčného využitia, zmenu spôsobu zástavby veľkého 
rozsahu.
V  danom území územný plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzít}' využitia územia, viažuce sa
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nadmestského významu
zástavba mestského typu - 
centrotvorná

0,35 0,20

areály stredných škôl 0,35 0.35
zástavba mestského typu - 
polyfunkcia

0,28 0,35

rozvoľnená zástavba OV 0,23 0,25
Poznámka:
o index podlažných plôch (IPP), udáva pomer celkovej výmerv' podlažnej plochy nadzemnej Casli zástavby k celkovej výmere vymedzeného

územia tiinkčnej plochy, príp. je j časti. Je formulovaný ako maximálne prípustná miera využitia územia. Výhodou tohto ukazovateľa je 
zrozumiteľnosť ajednoznačnosť stanovenej požiadavky ajednoduchá možnosť vyjadrenia ďalších nadväzných ukazovateľov, kritérií 
a odporúčaní,

o index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenom území funkčnej plochy, príp. je j časti k celkovej výmere
vymedzeného územia. Je stanovený v závislosti na polohe a význame konkrétneho územia, na spôsobe funkčného využitia a na druhu zástavby, 

o koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi započítateľnými plochami zeleno (zeleň na rastlom teréne, zeleň nad podzemnými konštrukciami)
a celkovou výmerou vymedzeného územia. V regulácii stanovuje nároky na minimálny rozsah zelene v rámci regulovanej funkčnej plocht' 
a pôsobí vo vzájomnej previazanosti s vU\-Sínou funkciou. Stanovený je  najmä v závislosti na spôsobe ľunkčnélio využitia a polohe rozvojového 
územia v rámci mesta,

o podiel započítateľných plôch zelene v území (n r)  =  tCZ x rozloha funkčnej plochy (m’ ).

Základné údaje o predloženom investičnom zámere:
- výmera pozemkov v reg.bloku = 62 740nr
- Ixrubá podlažná plocha bývania =  26161 m2 
IPP =  0,417 “ vyhovuje
30% z 1,4 = 0,42>0,417 - vyhovuje
- max. umiestniteľná Imibá podlažná plocha bývania = 2635 lm 2
- celková plocha stavebného pozemku etapy bývania = 38034m"
- zastavaná plocha = 595 8m2 
IZP = 0,157-' vyhovuje
- plocha zelene etapy bývania = 17399m"
K Z  = 0,457- vyhovuje

Z hľadiska funkčného využitia a z hľadiska intenzity využitia územia je  predložený investičný 
zámer v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien 
a doplnkov.

é mesto SR Bratislava 
S Ú PI L Á S í

S umiestnením stavby B o íy  Home I. ,Lamačská brána
na parcele číslo: 644/12, 318, 320, 323, 324, 325, 335, 340, 343, 347, 350, 

35.1, 358, 359, 360, 404, 455, 460, 510, 597
v katastrálnom území: Lamač
miesto stavby: loka lita  Lam ačská brána



Na podklade odborného posúdenia oddeleniami magistrátu v zmysle § 14 ods. 1 zákona SNR 
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov sa uplatňujú na 
základe súhrnu teoretických vedomostí, praktických skúseností, znalosti všeobecne záväzných 
právnych predpisov a teclmlckých noriem tieto podm ienky:
- z h ľad iska  riešenia yerejnélio dopravného vybavenia:
o chodník pre peších pozdĺž vjazdu do územia Bory Home I. smerujúci od komunikácie A l l 6 

bude previazaný na plánované pešie trasy v území 
o upozorňujeme, že pri výhľadovom rozšírení komunikácie A l 16 na štvorpruhovú komunikáciu sa 

skráti prístupová prepojovacia komunikácia (vjazd do Bory Home L), čo v prípade dopravných 
problémov (aj v súvislosti so šířkovými usporiadaním komunikácie FT C3, manévrovaním 
vozidiel pri parkovaní, nakoľko parkovacie stojiská sú navrhované v križovatke a pod.) môže 
viesť k zjednosmerneniu, príp. uzavretiu prepojovacej komunikácie (vjazdu clo Bory Home I. 
z južnej strany).

o vzhľadom na umiestnenie križovatiek na komunikáciu A l l 5 vo vzdialenosti la'atšej, ako 
stanovuje STN 736110 -  Projektovanie miestnych komunikácií, je  potrebné na stavbu 
zabezpečiť udelenie výnimky

- x h ľad iska  ochrany životného prostredia:
o vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia 

č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy

Pri kompletizácii žiadosti o stavebné povolenie resp. k spojenému konaniu, požiadajte oddelenie 
správy komunikácií a oddelenie doprav^'' Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy o stanovisko 
z hľadiska záujmov cestného hospodárstva a problematiky cestného orgánu, vrátane organizácie 
dopravy počas výstavby (súčasťou žiadosti musí bvT kópia tohto záväzného stanoviska).

Toto záväzné stanovisko k investičnej čimiosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR ako 
prípadného vlastníka pozemku, resp. susedných pozemlcov a stavieb, vrátane bytovo

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotloiutý orgán podľa §140a ods.2 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav^ebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov dáva žiadateľovi do pozornosti, že podľa § 140b ods.3 stavebného zákona, veta prvá, je 
dotknutý orgán viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci 
v}''dal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán 
záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotloiutý 
orgán vychádzal.
Dokumentáciu sme si ponechali. 'tľ A v  ^

S pozdravom / ' ý  v w  . ' /ýy

■ " 'A

\ . í  /T  'T' ,  -v /  JU D r. Ivo Nesrovnal
p rim á to r

Príloha: Situácia 1, 2

Co: M C  Bratislava -  Lamač
Magistrát -  ODI
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SO 9102 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská 

záber: 523,16m2

50 910A- Přepojovací chodník s Bory Mail 
záber: 51,84m2 

SO 9501 Exteriérové úpravy
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úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres' Bratislava IV Vytvorené cez katastrálny portál

Obec: BA-m.č. LAMAČ Dátum vyhotovenia 12.04.2019
Katastrálne územie: Lamač______________________________________________ Čas vyhotovenia: 09:35:57

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3046
PLO M B A  VY ZN A Č EN Á  NA ZÁ K LA D E V  - 5964/2019

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
P arcelné  číslo Vým era v  m 2 D ruh pozem ku  P ôvodné k.ú. P očet č. UO U m ies i

pozethku

2761 4956  orná pôda O 2

Legenda:
Umiestnenie pozemku:

2 - Pozemok je  umiestnený mimo zastavaného územia obce

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, m eno (názov), rodné priezvisko, dátum  narodenia, rodné čisio (IČO) a S poluvlastn ícky p o d ie l 

m iesto trvalého p obytu  (síd lo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: V lastn ík

1 H lavné m esto Slovenské] republiky Bratislava, Prim aciálne nám estie 1, 1 / 2  
Bratislava, SR

IČ O :

Poznám ka Začatie  súdneho  konania na Okresnom  súde B ratis lava IV pod sp. značkou 6C /148/2016 zo
dňa 13.07.2016 vo veci Žaloba o určenie v lastn íctva k nehnuteľnosti, P -2986/16  

T itu l nadobudnutia Ž iadosť č.OSI\/IM -273/99/VI zo dňa 19.1.1999 o zápis  Pk. pare. č.2761 - Vz 256/00

Účastník právneho vzťahu: V lastn ík

2 Bory, a.s., E insteinova 25, Bratis lava, PSČ 851 01, SR  1 / 2  
IČ O :

T itu l nadobudnutia Kúpna zm luva V - 32631/2007 zo dňa 30.10.2007

ČASŤ C: ŤARCHY
P or.č .:

Vecné brem eno - spočívajúce v  povinnosti povinného z vecného brem ena strp ieť
a) zriadenie  a u loženie inžin ierskych  sietí, a to stavebných  objektov - F305.2  Rozšírenie rozvodu F305.2  - 
vedenie 22kV (ďalej len 'rozvody '), ktoré sú súčasťou stavby 'D istribučné rozvody 22kV a trafostan ice - 4 .časť - 
Lam ačská brána'
b) užívanie, p revádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, m odern izácie  a odstránenie rozvodov
v rozsahu vym edzenom  v  geom etrickom  pláne č. 2479/2017 k nehnuteľnosti - pozem ok registra E KN pare. č. 
2761 v prospech Z ápadoslovenská d istribučná, a.s. (IČO 36361518), podľa V -16948/2018 zo dňa 13.07.2018

Iné  údaje:

Protokol o oprave chyby X-3/06, X -70 /06  zo dňa 1.6.2006.
P k v I. č. 393

2 Zm ena sídla spoločnosti R -404/10  
2 Zm ena obchodného m ena, R-824110

P oznám ka:
B ez zápisu.

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej 
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľnosti a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva.

Informatívny výpis 1/1 Údaje platné k: 11.04.2019 18:00



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Sekcia územ ného plánovania  

oddelenie usm erňovania investičnej činnosti
Primaciálne nám. ľ, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Sekcia správy nehnuteľností 
Oddelenie majetkových vzťahov 
JUDr. Labušová 
-TU-

I j  "1‘ ' 1 ‘t ' J Í }  I (i ň

Váš list číslo/zo dňa ' Naše číslo 
19.10.2018 MAGS OUIC 55315/2018-447101

Vybavuje/linka Bratislava
Ing. árch. Hanulcová/199 05.11.2018

Vec
Uzemnoplánovacia informácia

Žiadateľ: SSM -  Bory Home s.r.o.
žiadosť zo dňa: 19.10.2018
pozemok pare. číslo: podľa Vami priloženej mapky: 

reg. E KN parc.č 2761
katastrálne územie: Lamač
bližšia lokalizácia pozemku v území: Lamačská brána
zámer žiadateľa: zmluva 0  zriadení vecného bremena

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnlcov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc.č. 2761, reg. E KN; k.ú. Lamač, funkčné využitie 
územia:

• občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funlccie 201, 
rozvojové územie, kód regulácie F, H

Podmienky funkčného využitia plôch:
Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s 
konlcrétnymi nároloni a charakteristikami podľa fonkčného zamerania. Súčasťou územia sú 
plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže 
a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.
Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti 
zástavby funkčnej plochy.

Spôsoby využitia funkčných plôch:
Prevládajúce: zariadenia administratívy, správy a riadenia, zariadenia kultúry a zábavy, 
zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, zariadenia

Laurinská 7, III. poschodie, č. dverí 309

TELEFON 
02/59 35 62 49
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verejného stravovania, zariadenia obchodu a služieb, zariadenia zdravotníctva a sociálr
starostlivosti, zariadenia školstva, vedy a výskumu
Prípustné:
V území je prípustné umiestňovať najmä: integrované zariadenia občianskej vybavenosti, areály 
voľného času a multifiinkčné zariadenia, účelové zariadenia verejnej a štátnej správy, zeleň 
líniovú a plošnú, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 
Prípustné v obmedzenom rozsahu:
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: bývanie v rozsahu do 30% z 
celkových nadzemných podlažných plôch funkčnej plochy, zariadenia športu, telovýchovy 
a voľného času, vedecko ~ technické a technologické parky, vodné plochy ako súčasť parteru 
a plôch zelene, zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb, zariadenia na separovaný zber 
komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivín 
z domácností
Neprípustné:
V území nie je prístupné umiestňovať najmä: zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby 
a zariadenia v ich okolí, rodinné domy, areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej 
a poľnohospodárskej výroby, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné 
dvory, autokempingy, stavby na individuálnu rela'eáciu, zariadenia odpadového hospodárstva 
olaem prípustných v obmedzenom rozsahu, tranzitné vedenia technickej vybavenosti 
nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace s funlcciou

Intenzita využitia územia:
Časť parcely je súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie.
Rozvojové územie je územie mesta, v ktorom územný plán navrhuje novú výstavbu na doteraz 
nezastavaných plochách, zásadnú zmenu funkčného využitia, zmenu spôsobu zástavby veľkého 
rozsahu.
V danom území územný plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzity využitia územia, viažuce

Kód
regul.

IPP
max.

Kód
funkcie

Názov
urbanistickej
funkcie

Priestorové usporiadanie IZP
max.

KZ
min.

F 1,4 201 OV celomestského 
a nadmestského 
významu

zástavba mestského typu - centrotvomá 0,35 0,20

areály stredných škôl 0,35 0,35

zástavba mestského typu - polyfunkcia 0,28 0,35

rozvoľnená zástavba OV 0,23 0,25

H 2,1 201 OV celomestského a
nadmestského
významu

obchodno-spoločenské komplexy 0,52 0,10

OV areálového charalcteru, komplexy 0,42 0,15

rozvoľnená zástavba 0,26 0,25
Poznámka:
a index podlažných plôch (IPP), udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby k  celkovej výmere vymedzeného

územia fiinkčnej plochy, príp. jej časti. Je formulovaný ako maximálne prípustná miera využitia územia. Výhodou tohto ukazovateľa je
zrozumiteľnosť ajednoznačnosť stanovenej požiadavky ajednoduchá možnosť vyjadrenia ďalších nadväzných ukazovateľov, kritérií 
a odporúčaní,

® index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenom území funkčnej plochy, príp. jej časti k celkovej
výmere vymedzeného územia. Je stanovený v závislosti na polohe a význame konkrétneho územia, na spôsobe funkčného využitia a na
druhu zástavby,

o koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastiem teréne, zeleň nad podzemnými konštrukciami) 
a celkovou výmerou vymedzeného územia. V regulácii stanovuje nároky na minimálny rozsah zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy 
a pôsobí vo vzájomnej previazanosti s vlastnou funkciou. Stanovený je  najmä v závislosti na spôsobe flinkčného využitia a polohe 
rozvojového územia v rámci mesta,

s podiel započítateľných plôch zelene v území (m^) =  KZ x rozloha fiinkčnej plochy (m^).



'(funkčné využitie územia:
- parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo funlccie 1110 

Podmienky funkčného využitia plôch:
Územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene s úpravou lesoparkového charakteru.

Spôsoby využitia funkčných plôch:
Prevládajúce: parky, sadovnícka plošná a líniová zeleň, lesoparkové úpravy 
Prípustné:
v území je prípustné umiestňovať najmä: vodné plochy 
Prípustné v obmedzenom rozsahu:
v území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: pobytové lúky, ihriská a hracie 
plochy, drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funlcciou, náučné chodníky, turistické 
a cyklistické trasy, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 
funkčnej plochy
Neprípustné: parkinggaráže nad terénom, stavby a zariadenia nesúvisiace s funlcciou 

Intenzita využitia územia:
Časť parcely je súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie.

Upozornenie:
S a J ola-ajovou časťou pozemku preteká malý vodný tok -  potok.

Informujeme Vás:
Hlavné mesto SR Bratislava vydalo dňa 02.05.2016 súhlasné záväzné stanovisko pod č. MAGS 
OUIC 44091/15-269195 k investičnému zámeru „Bory Home L, Lamačská brána“.

Informujeme Vás, že Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 a jeho zmeny 
a doplnlcy 01, zmeny a doplnky 02, zmeny a doplnlcy 03, zmeny a doplnky 05, rovnako aj ďalšie 
územnoplánovacie dokumentácie a územnoplánovacie podklady sú zverejnené na adrese: 
https://www.bratislava.sk/slc/rozvoi-mesta

Komplexné informácie o Vašom záujmovom území získate nahliadnutím do spomenutých 
zverejnených dokumentov.

Upozorňujeme, že predmetom územnoplánovacej infonnácie nie sú majetkovoprávne vzťahy 
kpozemlcu. Územnoplánovacia informácia na ten istý pozemok môže byť vydaná viacerým 
žiadateľom.

Územnoplánovacia informácia č. MAGS OUIC 55315/2018-447101 zo dňa 05.11.2018 platí 
jeden rok odo dňa jej vydania, ak nebola schválená nová územnoplánovacia dokumentácia alebo 
jej zmeny a doplnlcy, na základe ktorých bola vydaná.

S pozdravom

Co: MG OUIC -  archív, GDI

Ing. Ľudmila Simeunovičová 
poverená vedením oddelenia

https://www.bratislava.sk/slc/rozvoi-mesta


S tanovisk o  tech n ick ej in fraštru k tú ry

Žiadateľ SSN -  Bory Home, s.r.o. Referent: Lab

Predmet podania Vecné bremeno

Katastrálne územie Lamač Parc.č.: 2761

C.j. MAGS OSRMT 55 475/2018-447 103 
MAGS OMY 49 458/2018

č. OSRMT 1101/18

Tlč.j. TI/781/18 EIAč. /18

Dátum príjmu na TI 24.10.2018 Podpis ved. odd. -

Dátum exped. z TI 24.10.2018 2 4.0KU01B Komu: g  p , ^

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ; Ing. Daniel Pospíšil

Bez pripomienok.

Zásobovanie elektrickou energiou : Ing. Peter Hreško

Bez pripomienok.



M AG ISTRÁT H LAVNÉH O  M ESTA  SLO VENSK EJ REPU BLIK Y  BR ATISLA V Y
Sekcia dopravy

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

SÚBORNE STANOVISKO

k návrhu na predaj/prenájom nehnuteľností hl. m. SR Bratislavy
za sekciu dopravy

A: IDENTIFIKÁCIA PODANIA:

Došlo od: OMV, 19.10.2018 Pod.č. MAGS OMV 49458/2018

Predmet podania: Zriadenie vecného bremena strpieť na pozemku stavebný objekt SO 
9102 Vnútro areálové komunikácie a parkoviská, SO 9103 Vnútro 
areálové chodníky a spevnené plochy, SO 9104 Přepojovací chodník 
s Bory Mail, SO 9501 Exteriérové úpravy, Lamačská brána -  Bory 
Home I

Žiadateľ: Bory Home s.r.o.
Katastrálne územie: Lamač
Parcelné číslo: Reg. E pare. č. 2761 vo vlastníctve hl. m. v podiele Z2 a spol. Bory, a.s. 

v podiele Z
Odoslané: ...29^10. ? a i i .......................... . Pod.č. í  J /  /  L 7  /  / 0

B: ČIASTKOVÉ STANOVISKÁ ODDELENÍ:

BI: Oddelenie dopravného inžinierstva
Pridelené: 22.10.2018 Pod. č. oddelenia: 447824/2018 

G D I/603/18 - P
Spracovateľ: Ing. Kmeťková

Z hľadiska riešenia verejného dopravného vybavenia k žiadosti o zriadenie vecného 
bremena práva strpieť na pozemku stavebný objelct SO 9102 Vnútro areálové komunikácie a 
parkoviská, SO 9103 Vnútro areálové chodníky a spevnené plochy, SO 9104 Přepojovací 
chodm'k s Bory Mail, SO 9501 Exteriérové úpravy, Lamačská brána -  Bory Home I, 
uvádzanie:

- K dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby Bory Home I. bolo vydané súhlasné 
záväzné stanovisko hl. m. SR Bratislavy k investičnej čirmosti pod č. MAGS OUIC 
44091/15-269195 zo dňa 02.05.2016. Následne pre zmenu v umiestnení časti stavby 
bolo vydané súhlasné záväzné stanovisko hl. m. SR Bratislavy k investičnej činnosti 
pod č. MAGS OUIC 57655/17-451933 zo dňa 02.02.2018. Súčasťou dokumentácie sú 
uvedené stavebné objekty.

Stanovisko: Vzhľadom na uvedené k zriadeniu vecného bremena nemáme pripomienky.

Vybavené: 23.10.2018
Schválil dňa: Ing. Širgel

Primaciálne nám. 1, III. poschodie, č. dveri 308

TELEFON FAX BANKOVÉ SPOJENIE ICO INTERNET E-MAIL
02/59 35 61 95 02/59 35 64 39 ČSOB: 25829413/7500 603 481 wvvw.bratislava.sk . sd@ bratislava.sk

mailto:sd@bratislava.sk


B2: Oddelenie dopravy - Referát cestného správneho orgánu:
Pridelené (dátum):________ 19.10.2018 Pod. č. oddelenia: OD 55302/2018-447825
Spracovateľ (meno): 
Text stanoviska:

Ing. Peter Hloža

Vzhľadom k tomu, že predmetný pozemok nie je cestným pozemkom miestnych 
komunikácií I. a II. triedy, k zriadeniu vecného bremena -  právo stipieť na pozemku 
predmetné stavebné objekty sa ako cestný správny orgán miestnych komunikácií L a II. triedy 
nevyjadrujeme.

Vybavené (dátum)-. 23.10.20108
Schválil dňa (meno, dátum): Mgr. Jana Rysava

M í i í i l S l ť f t í  B l a V l i f i l l l )  l i l C í i i J í  i )
H !a(! i te l 'K ckf i ie '( t ( )p r r tvy  
lYíríiaoiahKĵ náníCktle ii 1
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Ing. RasiisíavyGombala 
poverený vedeíito  sekcie dopravy
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M AG ISTRÁT HLAVNÉHO M ESTA SLO VENSK EJ REPUBLIK Y BRATISLAVY  
Sekcia správy kom unikácií, životného prostredia a stavebných činností 

oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Sekcia správy nehnuteľností 
Oddelenie majetkových vzťahov

TU 449725

JUDr. Labušová

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
M AGS OMV 49458/2018 MAGS OZP 55385/2018 Ing. Ridilla/kl. 288 22.10.2018

447810 447827/2018

Vec
Bory Home, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava -  zriadenie vecného bremena, k. ú. 
Lamač -  stanovisko

Listom č. MAGS OMV 49458/2018-447810 zo dňa 17.10.2018 ste na základe 
spoločnosti Bory Home, s.r.o., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, požiadali Oddelenie 
životného prostredia a mestskej zelene o vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena -  práva 
strpieť na pozemku stavebné objekty SO 9102, SO 9103, SO 9104 a SO 9105, pozemok reg. 
„E“ pare. č. 2761 -  orná pôda s výmerou 4956 m \  k. ú. Lamač, vo vlastníctve hl. m. SR 
Bratislavy v podiele lA a spoločnosti Bory, a.s., v podiele lA, v rozsahu podľa priloženej sm'mky 
z mapy.

Po preštudovaní predloženej žiadosti z hľadiska záujmov Oddelenia životného prostredia 
a mestskej zelene, ako aj ochrany prírody a krajiny konštatujeme;

Uvedený pozemok je  na základe výpisu z katastra nehnuteľností definovaný ako orná 
pôda. Podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
v území platí I. stupeň územnej ochrany, t.j. územiu sa neposkytuje vyššia ochrana. V danom 
území doposiaľ neboli zaevidované chránené druhy fauny, resp. flóry. Zriadenie vecného 
bremena na účel žiadateľa nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochrany 
mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny.

S pozdravom

Ing. Katarína Prostejovská 
vedúca oddelenia

Primaciálne námestie 1, III. poschodie, č. dverí 325

TELEFON FAX BANKOVÉ SPOJENIE ICO INTERNET E-MAJL
02/59 35 61 48 02/59 35 65 74 ČSOB: 25829413/7500 603 481 wwvv.bratislava.sk ozp@ bratislava.sk
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M A G IS T R A ! HLAVNÉHO M ESTA SLOVENSK EJ REPUBLIK Y BRATISLAVY  
Sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností 

oddelenie správy kom unikácií
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

OMV

TU

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
MAGS OMV 49458/2018 MAGS OSK 
MAG 447810/2018 55594/2018-447826

Vybavuje/linka
Baňasová/767

Bratislava
20.11.2018

Vec
Súborná žiadosť o stanoviská odborných útvarov magistrátu k predaju pozemku- Bory Home 
s.r.o. - odpoveď

Vaším listom zo dňa 17.10.2018 od spoločnosti Bory Home s.r.o. vo veci zriadenia 
vecného bremena -  práva strpieť napozemlcu stavebné objekty SO 9102, SO 9103, SO 9104, SO 
9501 na pozemku pare. č. 2761 v k.ú. Lamač Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Nejedná sa o miestne komunikácie I. a II. triedy v našej správe. Z hľadiska správcu 
komunikácii sa nevyjadrujeme.

Z hľadiska správcu verejného osvetlenia (VO) uvádzame, že v záujmovom území sa 
nenachádza zariadenie VO v našej správe.

S pozdravom
/t

Mgr. Valér
u :vedúci oddelenia

Záporožská 5 ,1. poschodie, č. dverí 115

TELEFON 
02/59 35 67 04

BANKOVÉ SPOJENIE 
ČSOB: 25829413/7500

ICO 
603 481

INTERNET
www.bratislava.sk

E-MAIL
osk@bratislava.sk

http://www.bratislava.sk
mailto:osk@bratislava.sk


t ľ t l
M AG ISTRÁT H LAVNÉHO M ESTA SLOVENSK EJ REPU BLIK Y  BRATISLAVY

Sekcia financií 
oddelenie účtovníctva a pohľadávok

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Sekcia správy nehnuteľností
Oddelenie majetkových vzťahov

449459/2018
TU

Váš list číslo/zo dňa 
MAGS OMV 49458/2018 
MAG 447810

Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
MAGS GUAP 35124/2018/447828 Kucháreková/476 22.10.2018

Vec;
ľ. k.ú. Lamač

Na základe Vašej písomnej žiadosti vo veci vyčíslenia pohľadávok Vám oznamujeme, že 
v dostupnýeh dokladoch a informáciách, ktoré boli doručené na sekciu financií k dátumu 
19.10.2018 evidujeme zostatok nedaňovej pohľadávky voči:

Bory, a. s., ICO: 36 740 896

v lehote splatnosti 
po lehote splatnosti

0,00 € 
0,00 €

Bory Home s.r.o., IČO: 48 099 171

v lehote splatnosti 
po lehote splatnosti

0,00 € 
0,00 €

S pozdravom

Ing. Jarmila Kleisoyá^ 
vedúca oddelenia

(Jiííklrľiic !u :U iv: 
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Primaciálne nám. 1, IV. poschodie, 6. dveri 426

TELEFON FAX BANKOVÉ SPOIENIE ICO INTERNET E-MAIL
02/59 35 64 72 02/59 35 63 91 ČSOB: 25829413/7500 603 481 wvvw.bratislava.sk ouap@bratislava.sk
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' ; H  MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
l_j ! : I Sekcia právnych činností

I oddelenie legislatívno-právne
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Oddelenie majetkových vzťahov

k d J l ^

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuj e/linlca Bratislava
MAGS OMV 49458/2018 MAGS OLP - 32092/2018/450321 Mgr. Dohnalová/ 160 23.10.2018

Vec
Vyjadrenie k súbornej žiadosti MAGS OMV 49458/18

h?

Žiadosťou o vyjadrenie pod č. MAGS OMV 49458/2018/447829 ste nás požiadali 
o informáciu, či hlavné mesto vedie súdny spor voči žiadateľovi

Bory Home s.r.o., Einsteinova 25, 851 Bratislava, IČO; 48 099 171
a

Bory, a.s., Digital P a rk  II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO: 36 740 896

Na základe zoznamov vedených oddelením legislatívne-právnym, sekcie právnych činností Vám 
oznamujeme, že v súčasnosti s danými subjektami súdne konanie nevedieme.

S pozdravom

v  y ? ! ' '
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JUDr. Lucia Vyhlídalpvá 
riaditeľka sekcie

Primaciálne nám. 1, II. poschodie, č. dveri 210

TELEFON 
02/59 35 63 23

ICO 
603 481

INTERNET
wvvw.bratislava.sk

E-MAIL
olp@ bratislava.sk
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Bory Home s.r.o.
E in ste in o v a  25  
851 01 B ra tislava

V B ratislave  d ň a  11 .07 ,2018

V ec: Súhlas podielového spoluvlastníka nehnuteľnosti s uzatvorením Zmluvy o  budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena

S p o lo č n o sť  Bory a .s ., so  síd lom  Digital P a rk  II, E in s te inova  25, 851 01 B ratislava, IČO: 36  740  
896 , z a p ís a n á  v obch o d n o m  registri O k re sn é h o  sú d u  B ra tislava  I, oddiel: S a , V ložka č.: 4086/B  (ďalej 
len „spoločnosť Bory’) je  podielovým  spo luv lastn íkom  p o zem k u  p a rc e ln é  č ís lo  2761 , v ý m era  495 6  
m 2, druh p o zem k u : o rn á  pôda , p a rce la  reg is tra  E-KN, n a c h á d z a jú c o m  s a  v k a ta s trá ln o m  ú zem í L am ač, 
o b e c : BA-m .č. LAMAČ, okres: B ratislava IV, ktorý je  z a p ís a n ý  n a  liste v las tn íc tv a  č. 3046 , v e d en o m  
ka ta strá ln y m  odborom  O k re sn é h o  ú rad u  v B ra tislave  (ďalej len „Pozemok), pričom  veľkosť 
sp o lu v la s tn íc k eh o  podielu  spo ločnosti Bory je  ľa (jed n a  polovica).

S p o lo č n o sť  Bory ako  podielový sp o lu v las tn ík  P o z e m k u  bo la  o s lo v e n á  sp o lo čn o sťo u  Bory H om e 
s .r .o ., s ta v e b n ík a  a  Investo ra  projektu Bory Home I, vo veci u za tv o ren ia  zm luvy o b udúcej zm luve 
o z r ia d en í v e c n é h o  b re m e n a  (ďalej len „Zmluva‘) n a  P o z e m k u  z a  účelom  z ísk a n ia  vzťahu  sp o ločnosti 
Bory H om e s .r .o . (ako s tav eb n ík a) k tom u to  P o zem k u . V p ríp ad e  d o ru č e n ia  výzvy sp o lo čn o sti Bory 
spo luv las tn íkom  P o zem k u  v leho te , u v e d en e j v návrhu  Zm luvy by ta k  spo luv lastn íc i P o zem k u  (t.j. aj 
sp o lo č n o sť  Bory) boli povinní uzatvoriť Zm luvu o z r ia d e n í v e c n é h o  b re m e n a , pričom

(I) v e c n é  b re m e n o  by s a  zriaď ovalo  v ro z sa h u  podľa p re d lo ž e n é h o  Z ák re su
p re d p o k la d an é h o  ro z sa h u  v e c n é h o  b re m e n a ,

(ii) v e c n é  b re m e n o  by s a  z riaď ovalo  „in rem“ v p ro sp e c h  sp o lo čn o sti Bory H om e ako
v las tn ík a  (a k a žd é h o  ď a lšieh o  v lastn íka) s ta v eb n ý c h  objektov:

•  S O  9102  -  V nútro a re á lo v é  kom unikácie  a  parkoviská;
•  8 0  910 3  -  V nútro a re á lo v é  chodn íky  a  sp e v n e n é  plochy;
•  8 0  910 4  -  P řep o jo v ac í ch o d n ík  s  Bory Mail;
•  8 0  9501 -  E x terié rové  úpravy  (O porné  m úry. Č isté  te ré n n e  úpravy , S a d o v é  úpravy. 

Z eleň , Ihriská, Grilovisko, T otem y) (spo lu  ďalej len „Stavebné objekty“)

BORY, a .s., Digital Park II, Einsteinova 25 , 851 01 Bratislava, IČO; 36740895 , DIČí 2022330860,
IČ DPH: SK.ií0:?2j::(i860, U'i.: +421 2 5 /7  88  702, fax; +421  2 577 88 052 , e-maľ: horv@b(jiv.t;'.i;i, www.l'ory.com
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(iii) povinní z  v e c n é h o  b re m e n a  by  boli povinní strp ieť  výkon n as led o v n ý ch  práv, 
zo d p o v ed a jú c ich  v e c n é m u  b re m e n u : z riad en ie  (u sku točnen ie) a  u lo žen ie  S ta v eb n ý c h  
objektov; užívan ie , p rev ád zk o v an ie , úd ržbe , opravy, úpravy, rek o n štru k c ie , m o d ern izác ie  
S tav eb n ý ch  objektov, u m ie s tn e n ý ch  n a  P o zem k u  ak o  aj akýchkoľvek  iných s ta v eb n ý c h  
ú p rav  týchto  S ta v eb n ý c h  ob jek tov  v rá ta n e  ich o d s trá n en ia ; v stup , p re c h o d  a  p re jazd  p e š i, 
m otorovým i a  nem otorovým i dopravným i p rostriedkam i, strojm i a  m ech an izm am i n a  
P o z e m o k  a  c e z  n e h o  o p ráv n en ý m  z  v e c n é h o  b re m e n a  a  ním  povereným i osobam i.

Spoločnosť Bory týmto vyjadruje súhlas /  prejavuje záujem o uzatvorenie Zmluvy,

pričom  si je  v e d o m á  podm ienok , n av rh o v an ý ch  spo lo čn o sťo u  Bory H om e s .r .o . a  n e m á  k nim 
pripom ienky.

S úctou  (

Bory a.s.
M arek K alm a 

p re d s e d a  p re s ta v e n s tv a

Bory a.s.
M ichal R e h ák  

č len  p re d s ta v e n s tv a

BORY, D i y i l c i l  Parl< II, Einsi íinova 25 , 651 01 Brali-.lava. IČO: 367^0695, DIČ: ■ZOî i-’ilSOSSO,
IČ DPH: SI<2022:-i.í0G60, lo!.: +421 2. 5 7 /  88  702 , fnx: + 421  2 5 / /  68 052, e-mail: bory@b(iiY.i.i.)m, www.iviiy.com

http://www.iviiy.com


MESTSKÁ CAST BRATISLAVA LAMAČ
Malokarpatské nám, 9, 841 03 B R A T I S L A V A  47

Číslo: 2016/474-4698/RUSK7UR/Ká Bratislava 10,06,2016

Toto rozhodnutie nadobudlo právo

platnosť d ň a : ..... ....................................

V Bratislave:

Podpis;

R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava Lamač ako príslušný stavebný úrad 1, stupňa (ďalej len „stavebný úrad“) podľa 
§ 117 ods, 1 zákona č, 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), y zmysle § 39, § 39b stavebného zákona, § 4 vyhlášky MŽP SR 
č, 453/2000 Z,z, a podľa §§ 46 a 47 zákona č, 71/1967 Zb, o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len správny poriadok) vydáva

r o z h o d n u t i e  o v y u ž í v a n í  ú z e m i a  

„Bory Home I., Bratislava IV, k.ú. Lamač“

.Identifikačné údaje:
Miesto stavby : MČ Bratislava - Lamač,
Na pozemkoch: pare, č, KN-C 644/12, 644/318, 644/320, 644/323, 644/324, 644/325, 644/335,

644/340, 644/343, 644/347, 644/350, 644/351, 644/358, 644/359, 644/360, 
644/404, 644/455, 644/460, 644/510, 644/597, v katastrálnom území Lamač,

Stavebník: 
Navrhovateľ: 
Generálny projektant: 
Zodp, projektant: 
Druh stavby:
Účel stavby:

BORY, a,s,, Digital park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
MADING s.r.o,. Drieňová lH/16940, 821 01 Bratislava 
ADOM, M STUDIO , s .r .o ,, Bottova 2 ,8 1 1  09 Bratislava 
Ing, arch, Martin Paško, autorizovaný architekt SKA 
občianska vybavenosť 
výstavba súboru obytných objektov

Stavba sa umiestňuje podľa projektovej dokumentácie spracovanej generálnym projektantom ADOM. 
M STUDIO s.r.o, v apríli 2015,

Pre umiestnenie stavbv sa určujú tieto podmienkv:

1. Architektonické a urbanistické
Stavba sa umiestňuje v území situovaného v Bratislave - katastrálne územie Lamač na, v súčasnosti, 
nezastavanom pozemku, s klesajúcim terénom severovýchodným smerom. Na pozemkoch sa 
nenachádza žiadna vzrastlá zeleň, V susedstve sa nachádza už otvorené nákupné centrum Bory Mail, 
retailová zóna a plocha voľno-časových aktivít pre deti prislúchajúca k nákupnému centru Boíy Mail, 
Na severnej strane je  plánovaný ďalší rozvoj rezidenčnej časti. Medzi navrhovanou bytovou časťou a už 
spomínanou občianskou vybavenosťou je  ponechaná rezerva pre električkový pás, ktorý by mal byť 
predĺžením už jestvujúcej trate zo Saratovskej ulice z Dúbravky, Tvoril by tak prirodzenú priečnu os, 
ktorá by mohla jednotlivé rôzne funkcie vzájomne v tomto priestore prepojiť a celú novú štvrť dopravne 
napojiť na centrum mesta.



Predmetom územného rozhodnutia je nové využitie územia na obytné účeiy a umiestnenie stavby Boíy 
Home I. v členení na nižšie uvedené stavebné objekty. V rámci navrhovanej výstavby sa navrhuje 
umiestnenie 10 obytných domov (z toho bytové domy typu "A" 6ks a typu "B" 4ks) pre cca 888 
obyvateľov. Jedná sa o samostatne stojace bytové domy identicky orientované v smere východ-západ. 
Zástavba desiatich bytových domov vytvára zelený, proti vetru chránený vnútroblok. V tomto 
vnútornom oddychovom priestore plnom zelene sa umiestňujú voľno-časové aktivity, ihriská.

2. Základné parametre stavby
Program projektu:
Počet Bytových domov projektu: 
bytových
Celkový počet parkovacích miest:

Bytové domy
10 (z toho bytových domov typu "A" 6ks a 
domov typu "B" 4ks)
477 (z toho 15 dočasných parkovacích miest)

Výmera urbanistického bloku (F.201): 
Výmera stavebného pozemku etapy bývania: 
Výmera staveniska:

62 740 m2 
38 034 m2 
47010 m2

Hrubá podlažná plocha etapy bývania: 
Zastavané plochy etapy bývania: 
Plocha zelene etapy bývania:

26 161 m2 
5 958 m2 
17 399 m2

Podlahová plocha podľa metodiky EIA: 26 130 m2

Výmera stavebného pozemku a 
přepojovačieho chodníka s Bory Mail: 3 773 m2

Lokalita:
Okres:
Obec / Mestská časť: 
Katastrálne územie:

Bratislava IV
Bratislava, mestská časť Lamač 
Lamač

Predpokladaný Mix bytov: 
Počet 1 izbových bytov 
Počet 2 izbových bytov 
Počet 3 izbových bytov 
Počet 4 izbových bytov 
Celkový počet bytov:

80
150
74
36
340

Predpokladané počty obyvateľov bytových domov; 
Bytové domy A l, A3, A5:
Bytové domy A2, A4, A6:
Bytové domy B I, B2, B3, B4:

97 obyvateľov / objekt 
89 obyvateľov / objekt 
83 obyvateľov / objekt

Predpokladaný celkový počet obyvateľov bytových domov:
Bytové domy A 1 až A6, B 1 až B4: 888 obyvateľov

Objektová sldadba:
Dočasné objekty zariadenia staveniska. Stavenisko:
SO 1001 - Dočasné objekty zariadenia staveniska, stavenisko 
Príprava územia:
SO 1501 - Hrubé terénne úpravy 
Pozemné Objekty:

2



s o  Al - Objekt bytového domu Al 
SO A2 - Objekt bytového domu A2 
SO A3 - Objekt bytového domu A3 
SO A4 - Objekt bytového domu A4 
SO A5 - Objekt bytového domu A5 
SO A6 - Objekt bytového domu A6 
SO BI - Objekt bytového domu BI 
SO B2 - Objekt bytového domu B2 
SO B3 - Objekt bytového domu B3 
SO B4 - Objekt bytového d o m u j^
SÔ Č 1 - Prístrešok č. 1 
SO 02 - Prístrešok č.2
SO Dl -  Prístrešky pre odpadové hospodárstvo

Líniové a inžinierske siete:
Dopravné stavby:
SO 9101 - Predĺženie komunikácie Al 15 
SO 9102 - Vnútro areálové komunikácie a parkoviská 
SO 9103 - Vnútro areálové chodníky a spevnené plochy 
SO 9104 - Přepojovací chodník s Bory Mail 
Kanalizácia splašková:
SO 9201 -  Připojovací rozvod splaškovej kanalizácie, splaškové kanalizačné prípojky 
Kanalizácia dažďová:
SO 9211 -  Připojovací rozvod dažďovej kanalizácie, dažďové kanalizačné prípojky 
Vodovod:
SO 9221 - Připojovací vodovod, vodovodné prípojky 
SO 9222 - Zdroj vody pre závlahy, rozvody závlah 
Plynovod:
SO 9231 - STL plynovod, prípojky plynu 
Silnoprúdové inštalácie:
SO 9311 - Predĺženie, úprava VN F305.2, trafostanica
SO 9321 - Vonkajšie rozvody NN, NN prípojky
SO 9331 - Predĺženie verejného osvetlenia v Al 15
SO 9332 - Vnútro areálové osvetlenie parkovísk
SO 9333 - Vnútro areálové osvetlenie
SO 9334 - Osvetlenie prepojovacieho chodníka s Bory Mail
Slaboprúdové inštalácie
SO 9401 - Slaboprúdový vnútro areálový rozvod, slaboprúdové prípojky 
Exteriérové úpravy:
SO 9501- Exteriérové úpravy (Oporné múiy, Čisté terénne úpravy. Sadové úpravy. Zeleň, Ihriská, 
Grilovisko, Totemy)

3. Popis stavebných objektov

DOČASNÉ OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA, STAVENISKO :

SO 1001 - Dočasné objekty zariadenia staveniska, stavenisko
Počas doby výstavby budú na riešenom území dočasne osadené jednoduché objekty zariadenia 
staveniska slúžiace na uloženie stavebného materiálu, stavebných prístrojov a náradí, šatní, 
hygienického zázemia pre robotníkov a kancelárií, zemníky ornice, dočasné zemníky zemných prác, 
manipulačné plochy, skladové plochy, výrobné plochy, vrátane zariadení a objektov pre zásobovanie 
staveniska energiami.
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s o  C2 - Prístrešok č.2
Objekt prestrešenia bude slúžiť slúžiaci prevažne pre oddych a voľno-časové aktivity v srdci 
vnútrobloku zasadený do upraveného terénu. Jedná sa o samostatne stojacu jednopodlažnú konštrukciu. 
Navrhované pôdorysné rozmery prístrešku sú maximálne 17m x 5m (dĺžka x šírka).
Navrhovaná celková výška prístrešku je  3,4m od upraveného terénu.
SO D l - Prístrešky pre odpadové hospodárstvo
Jedná sa o päť samostatne stojacích jednopodlažných jednoduchých stavieb slúžiacich na uskladnenie 
odpadov. Prístrešky sú situované pozdĺž komunikačnej vetvy A, B (viď. výkres Situácie).
• maximálna výška objektu (od upravenej podlahy) = 3,000m.

LÍNIOVÉ A INŽINIERSKE SIETE :
DOPRAVNÉ STAVBY:
SO 9101 - Predĺženie komunikácie A115
Navrhovaná komunikácia rieši predĺženie komunikácie A l l 5 za účelom sprístupnenia komunikácií v 
záujmovom území. Predĺžená komunikácia A115 sa nachádza v juhozápadnej časti stavebného 
pozemku. Jedná sa o prístupovú komunikáciu k navrhovanej vetve „A“. Komunikácia bude obojsmerná, 
bude sa napájať na križovatku ciest A115 a A1I6. V súčasnosti sa predĺženie komunikácie A115 
vybuduje v polovičnom profile (komunikácia kategórie MZ 8,5/50 funkčnej triedy B2), výhľadovo sa 
však predpokladá s jej rozšírením na štvorpruhový profil (komunikácia kategórie MZ 15,5/50 funkčnej 
triedy B2) v súlade s územným plánom. Z tohto dôvodu sa vymedzuje územná rezerva pre toto 
rozšírenie,

SO 9102 - Vnútro areálové komunikácie a parkoviská
Obytný súbor bude dopravne napojený na komunikačný systém napojením v dvoch miestach: v jedno 
mieste na komunikáciu Al 16 a v jednom mieste na novo navrhovaný objekt SO9101. Vnútroareálový 
komunikačný systém bude čiastočne zokruhovaný a bude tvorený vnútro areálovými komunikáciami 
kategórie MO 7/30 funkčnej triedy C3 s kolmým parkovaním po oboch stranách vetiev ”A" a "B", na 
vetve "C" sú navrhnuté dočasné pozdĺžne parkovacie miesta, dočasnosť parkovacích miest je 
definovaná dobudovaním električkovej trate. Na vetve "A" sú umiestnené aj dočasné parkovacie miesta. 
Vetvy "A" a "B" zabezpečujú prístup pre obytné, samostatne stojace domy, vetva "C" je  prepojovacia k 
vetvám "A a "B".

SO 9103 - Vnútro areálové chodníky a spevnené plochy
Pešie chodníky:
Vnútro areálové pešie chodníky sú navrhnuté v troch hlavných šírkach. Hlavný peší ťah vedený stredom 
vnútrobloku je  široký minimálne 2500mm, tento chodník je  navrhnutý v skladbe umožňujúcej servisný 
prístup vozidiel údržby, obsluhy a správy bytového komplexu Bory Home I. Chodníky šírky 1500mm 
prepájajú jednotlivé bytové domy s hlavným peším ťahom a parkovacími plochami, sú navrhnuté ako 
prejazdné pre malé vozidlá zimnej údržby, vedľajšie chodníky majú šírku lOOOmm.
Bežecký chodník je  umiestnený v centre vnútrobloku, je  vedený popri peších hlavných a vedľajších 
ťahoch, miestami v zeleni.
Spevnené plochy:
Spevnená plocha bude v centre vnútrobloku medzi a pod prístreškom I a prístreškom 2.

SO 9104 - Přepojovací chodník s Bory Mail
Pozostáva z dvoch úsekov. Úsek vedený paralelne s vetvou „C“ stavebného objektu SO 9102 až po 
komunikáciu A116 a druhý úsek vedený od komunikácie A1I6 až po spevnené plochy Bory Mail. 
Přepojovací chodník s Bory Mail je  cyklistický chodník a chodník pre peších a je priamym prepojením 
cyklistického a pešieho ťahu Bory Home a Boíy Mail. Celý úsek je  vedený priamo, bez výškových a 
smerových oblúkov okrem miesta napojenia na existujúce spevnené plochy Bory Mail, kde sa napojenie 
prispôsobuje existujúcemu stavu. Cyklotrasa je  spolu s chodníkom vedená súbežne. Sirkové pomery sú 
navrhnuté nasledovne: 2 x cyklistický pruh š.ISOOmm a chodník š.2000mm. Cyklisti sú od peších 
oddelený zámkovou dlažbou s drážkami a zámkovou dlažbou s výstupkami.



- Vyjadrenie k odvádzaniu dažďových vôd do toku Antošov kanál vydané Hydromelioráciami , 
š.p. č, 4708-4/120/2015 zo dňa 08.02.2016.
Súhlasíme s návrhom riešenia odvádzania dažďových vôd v zmysle predloženého projektu pri 
navrhovanej stavbe: "Bory Home L, Bratislava IV., k.ú. Lamač,
Pre dané územie bola vypracovaná vodohospodárska štúdia „Lamačská brána - hydrologický výpočet 
odvádzania dažďových vôd a dažďových nádrží", ktorá rieši odvádzanie povrchových a dažďových vôd 
v území povodia toku Mláka s jej prítokmi. Štúdia určuje podmienky pre možnosti budúcej výstavby v 
povodí toku Mláky, ktoré je  potrebné zohľadniť pri spracovaní projektovej dokumentácie a pri realizácii 
výstavby v tejto lokalite, tak aby bola zachovaná požiadavka stanovená Slovenským vodohospodárskym 
podnikom, neprekročiť odtok zo zastavaného územia nad 5%. Touto štúdiou bolo určené množstvo 
odvádzaných dažďových vôd do Antošovho kanála, Ictoré nesmie prekročiť 149,5 l/s, z toho 128 l/s 
bude zaústených priamo do Antošovho kanála a regulovaný odtok z nádrže bude 21,3 l/s. V prípade 
ďalšieho záujmu o vypúšťanie dažďových vôd do Antošovho kanála je  nutné zohľadniť podmienky a 
odporúčania určené v predmetnej štúdii a pri hydrologických výpočtoch postupovať v súlade s normou 
STN.
Predložený projekt zohľadňuje podmienky určené uvedenou štúdiou.
Prevádzka dažďovej kanalizácie podlieha podmienkam stanoveným v nájomnej zmluve č. HM/010- 
2016/300 uzatvorenej medzi Hydromeliorácie, š.p. a spoločnosťou Bory a.s., dňa 08.02.2016.

Vyjadrenia a stanoviská bez podmienok :
Vyjadrenie vydané Slovenským zväzom telesne postihnutých č. 112/2015 zo dňa 
28.05.2015.

Stanovisko vydané Krajským riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Bratislave 
č. KRHZ-BA-HZUB6-1613/2015-G01 zo dňa 01.06.2015

Vyjadrenie vydané Dopravným úradom, divízia civilného letectva č. 10327/201S/ROP- 
002/17826 zo dňa 05.06.2015

Vyjadrenie vydané Dopravným podnikom Bratislava Č. 19918/20271/2000/2015 zo dňa
03.11.2015

Vyjadrenie vydané Distribúciou SPP č. TDba/1402/201S/SPá zo dňa 05.06.2015.

Ďalší účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie ani po zverejnení oznámenia o začatí konania 
neuplatnili pripomienky alebo námietky proti vydaniu rozhodnutia o využívaní územia.

K umiestneniu stavby sa kladne vyjadrili vlastníci stavbou dotknutých pozemkov:
~ L  HjavňéjmptojSR Bratislava —MAGS-SNM-i 5„^3  ̂ ,2Q]5'

2. Mestská časť Bratislava -  Lamač ako správca pozemku -  RoaSM-2016/502/ŠTARK-3100
3. Bory Mail, a .s .-d ň a  15.10.2015

Za vydanie tohto rozhodnutia bol dňa 16.03.2016 uhradený správny poplatok vo výške 3200,00 Eur 
podľa položky 59 písm. a) ods.2 poznámky ods.2 zákona NR SR č .145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov na základe výzvy č. 2016/474-2454/RUSK/popl./Ká zo dňa
14.03.2016.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ MADING s.r.o., Drieňová 1 H/l 6940, 821 01 Bratislava, v zastúpení stavebníka Bory a.s., 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava podal dňa 07.03.2016 návrh na vydanie územného 
rozhodnutia o využívaní územia na stavbu „Bory Home L, Bratislava IV, k.ú. Lamač“ na pozemkoch 
pare. č. : KN-C 644/12, 644/318, 644/320, 644/323, 644/324, 644/325, 644/335, 644/340, 644/343,



644/347, 644/350, 644/351, 644/358, 644/359, 644/360, 644/404, 644/455, 644/460, 644/510, 644/597, 
v katastrálnom území Lamač.

Uvedené pozemky sú vo vlastníctve:
1. stavebníka BORY MALL, a.s,, Digital park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
2. BORY MALL, a.s,, Digital park , Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
4. Mestská časť, Bratislava -  Lamač - správa. Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava

Na základe výzvy č. 2016/474-2454/RUSK/popl./Ká, zo dňa 14.03.2016 navrhovateľ uhradil dňa
16.03.2016 správny poplatok vo výške 3200,00 eur podľa položky 59 písm. a) ods.2 poznámky ods.2 
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Žiadosť neobsahovala potrebné náležitosti na vydanie rozhodnutia, preto stavebný úrad vyzval 
navrhovateľa na doplnenie podania a konanie rozhodnutím č. 2016/474-2897/RUSK/PK/Ká zo dňa
24.03.2016 prerušil.

Navrhovateľ doplnil podanie dňa 11.05.2016

Stavebný úrad listom č.2016/474-4039/RUSK/ozuk/Ká zo dňa 13.05.2016 oznámil účastníkom konania 
a dotknutým orgánom začatie územného konania o využívaní územia na hore uvedenú stavbu. Účastníci 
konania ani dotknuté orgány po doručení oznámenia neuplatnili žiadne námietky ani pripomienky.

Stavebný úrad posúdil návrh v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe 
tohto posúdenia vydal rozhodnutie o využívaní územia.

Návrh bol doložený spracovaným zadaním stavby, ktorý bol prerokovaný s dotknutými orgánmi 
a organizáciami.
Stavebný úrad po preskúmaní návrhu dospel k záveru, že uvedená stavba je  v súlade s Aktualizáciou ÚF 
HMD rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov.

V územnom konaní boli predložené tieto doklady: jlj
Originály listov vlastníctva na stavbou dotknuté pozemky, kópia katastrálnej mapy, projektová «■
dokumentácia, súhlasy vlastníkov stavbou dotknutých pozemkov a súhlasné stanoviská a vyjadrenia ^
dotknutých orgánov. Uvedené stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov boli skoordinované '
a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad preskúmal návrh z hľadiska zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., z hľadiska hygienických požiadaviek a požiadaviek ŽP, bezpečnosti
technických zariadení a PO a keďže nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia, vo veci
rozhodol tak, ako je  uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. '■■'j.
Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia /
právoplatrrostir “ ...... .... ..... ..............................  '
Dobu platnosti rozhodnutia možno na žiadosť navrhovateľa predĺžiť podľa § 40 ods. 3 stavebného^
žákdnä, pokiaľ bude žiadosť podaná v primeranej lehote pred uplynutím platnosti územného j / '
rozhodnutia.
Územné rozhodnutie je  záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov 

-územného konania.“"  .............

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je  možné podať odvolanie (podľa § 54 správneho poriadku) do 15 dní pdo dňa 
jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal -  MC Bratislava Lamač, Malokarpatské



nám. 9, 841 03 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je  Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej 
politiky, odd, štátnej stavebnej správy, Lamačská cesta 8, 845 14 Bratisiav'a.. Tptpxpz!iQdnutie je  rngžn^ 
preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha:
1. zákres stavby na podklade KKM

0  ^

- .  , / /

1 urii . -  - J

Ing. Pefer Šram ko 
S t a r o s t a  

Mestskej časti Bratislava Lamač

Rozdeľovník - doručuje sa;
účastníkom konania:

1. BORY , a.s., Digital parkll , Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
2. Bory Mail a.s., Digital Park II, Einsteinova 25 , 851 01 Bratislava,
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,
4. Mestská časť, Bratislava -  Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava
5. Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava
6. Cykiokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava.
7. ADOM. M STUDIO , s .r .o ., Bottova 2 , 811 09 Bratislava

dotknutým orgánom a organizáciám:
8. Západoslovenská dostribučná,a.s., Čulenova 6, 8 16 47 BA
9. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
10. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 BA
11. Okresný úrad. Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
12. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia , Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
13. Okresný úrad. Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad Bratislava , Leškova 17, 811 04 BA
15. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy,Radlinského 6, 811 07 BA
16. HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
17. Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava I
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ba, hl. m. +SR, Ružinovská 8, 820 09 BA
19. SIEMENS s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
20. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
21. t-gas, s.r.o., Cesta mládeže č. 5421,901 01 Malacky
22. Ministerstvo život, prostredia SR, Odbor environ, posudz., Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 BA
23. SZTP, Ševčenkova 19, 851 01 BA
24. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 

na vedomie;
26. MADING, s.r.o., Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava
27. MÚ MsČ Bratislava - Lamač - ODUR, tu
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MESTSKÁ CAST BRATISLAVA LAMAČ
M alokarpatské nám. 9, 841 03 B R A T I S L A V A  47 

Číslo: 2018/201-3438/RUSK/ZUR/Ká Bratislava 26.04.2018

Toto rozhodnutie nadobudlo právo

platnosť dňa:  j
V Bratislave:

P o d p is : ................................................................ i 'r'

,, , , ® . a  A''®;
/  V  T

O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava - Lamač, ako príslušný stavebný úrad (d’alejjen_ ,^tavebný^úr§4klR^^^^^ 
zákona č.50/1976 Zb. o Ažémriom piáriovaníL stevebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s ust. §7a ods.2 písm.i) zákona č. 377/1990 Zb. o 
hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
hlavnom meste“) a čl.67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na §1 písm.c) zákona 
č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a v nadväznosti 
na §2 písm.e) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v zmysle §46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), 
zastúpená starostom mestskej časti v zmysle §17 ods.3 zákona o hlavnom meste a na podklade 
vykonaného konania rozhodol takto:

podľa §§ 39, 39b, 41 ods. 1 písm. b stavebného zákona, § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a podľa 
§§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny 
poriadok) vydáva

z m e n u  r o z h o d n u t i a  o v y u ž í v a n í  ú z e m i a

„Bory Home L, B ratislava IV, k.ú. L am ač“

.vydaného ,Mestskou .časťou„Bratislava.._rr:„Lamač,.. p,od,,,č. .M16/474-.i698/RUSK/JJE/Ká_z^
10.06.2016, právoplatného dňa 11.07.2016.

Pre časti stavby boli vydané stavebné povolenia ;
® Stavebné povolenie vydané Mestskou časťou Bratislava -  Lamač :
na objekiy bálových domov a prístreškov pre odpadové hospodárstvo č. 2016196j - 
83d6AUSK/sp/Ká zo dňa 30.11.2016 , právoplatné dňa 23.12.2016
na terénne úpravy č. 2Ór6/964-84f27ŔUŠÍ<yRAá zo dňa 02.12.20l6, právoplatné dňa 28.12.2016 
na dočasné objekty zariadenie staveniska, trafostanicu a prípojku vody č. 2016/962- 
8491/RUSK/R/Ká zo dňa 08.12.2016, právoplatné dňa 22.05.2017,
@ Stavebné povolenie vydané špeciálnym stavebným úradom dopravným:
na predĺženie komunikácie A 115 Hlavným mestom SR Bratislava č. MAGS SSU
48159/2017/400287-7 zo dňa 23.11.2017, právoplatné dňa 11.01.2018.



Zmena územného rozhodnutia sa týka:

Názov stavby: Bory Home L, Bratislava IV., k.ú. Lamač
Stavebník: Bory Home, s.r.o., Digital Park U, Einsteinova 25, 851 01 Bra.tislava
Zastúpený: MÄDENG s.r.o., Drieňová IH, 82i Ôí Bratislava
Miesto stavby: Mesto Bratislava, Mestská časť Lamač, katastrálne územie Lamač,
Stavebné pozemky: Pozemky na ktorých sa navrhuje zmena územného rozlrodnutia ,
parcely pozemky registra CKN: pare. číslo 644/320 , 644/343 , 644/719 , 644/729 v kat. území Lamač, 
Generálny projektant: ADOM. M STUDIO , s.r.o ., Bottova 2 , 811  09 Bratislava
Zodpovedný projektant: Ing.arch. Martin Paško , autorizovaný architekt *0685AA*

Zoznam objektov , ktorých sa týka zm ena územného rozhodnutia :

SO 9102 -- Vnútroareálové komunikácie a parkoviská 
SO 9103 -  Vnútroareálové chodníky a spevnené plochy 
SO D l  - Prístrešky pre odpadové hospodárstvo

Toto rozhodnntie je neoddeliteľnou súčasťon rozhodnutia č. 2016/474-4698/RirSK/IJR/Ká zo dňa
10.06.2016, právoplatného dňa 11.07.2016, ktorého nezmenené časti zostávajú v platnosti.

Navrhované zmeny územného rozhodnutia spočívajú v :

Q zmene polohy dopravného napojenia obytného súboru na komunikácia A 116 a s tým súvisiacim 
premiestnením prístrešku pre komunálny dopad,

0  presune parkovacích státí medzi 1. a 11. etapou realizácie stavby pri zachovaní ich celkového počtu.

Zmena sa týka umiestnenia dopravného napojenia na komunikáciu A 116. Pôvodne sa obytný súbor 
napájal na komunikáciu A 116 oproti komunikácii A  117, s ktorou vytváral priesečnú križovatku. Nové 
riešenie napojenia je  posimuté smerom na západ,, bližšie ku križovatke kpmunjkácn 
Predmetom zmeny je  aj preusporiadanie parkovacích stojísk v rámci pozemkov obytného súboru Bory 
Home 1 a zmena polohy jedného prístrešku pre komunálny odpad. Celkový počet parkovacích miest 
zostáva nezmenený.

Podm ienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov, organizácií a účastníkov 
konania (uvedené v skrátenom znení):

•• Stavebný úrad  -  referát, územného konania a stavebného poriadku
s Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku 

ktorým má vlastnícke práva v katastrálnom území Lamač alebo na inom pozemku, ku ktorému 
má vlastnícke alebo iné právo ( podľa § 139 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

o Stavebník predloží do stavebného konania doklady potvrdzujúce vzťah k pozemkom, ku 
ktorým predložil súhlasy vlastníkov k umiestneniu predmetných objektov.

- Rozhodnutie Okresného ú radu  B ratislava , OSoŽP č. OÚ-BA-OSZP 3-2015/047019/SlA/IV-ElA 
zo dňa 02.09.2015 -  navrhovaná činnosť „Bory Home 1.“ sa nebude posudzovať.

- Záväzné stanovisko Okresného úradu Bratislava , OSoŽP č. OÚ-BA-OSZP 3- 
2018/046977/aAHU/TV-ElA-zs-uk zo dňa 09.04.2018 -  potvrdenie súladu návrhu na vydanie zmeny 
územného rozhodnutia s vyššie uvedeným rozhodnutím, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Záväzné stanovisko Hlavného m esta SR Bratislavy č. JVÍAGS OUIC 57655/17-451933 zo dňa 
20.02.2018



hospodárstvo sú navrhnuté tak, aby umožňovali separovaný zber odpadu prostredníctvom umiestnenia 6 
zberných nádob (3 na zmiešaný komunálny odpad a 3 na separovaný odpad).
Stavebný úrad po dôkladnom posúdení námietky rozhodol tak, ako je  uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia.

10. Podľa §4 ods.l písm.e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. „územné rozhodnutie obsahuje okrem 
všeobecných náležitosti ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpeči ochrana verejných záujmov a 
právom chránených záujmov účastrrikov konania“-, vyššie uvedené požiadavky žiadame uviesť 
v územnom rozhodnutí ako podmienky územného rozhodnutia podľa §39a ods.2 písm.b 
Stavebného zákona v zmysle §4 ods.l písm.e vyhlášky č.453/2000 Z.z. stým , že v projektovej 
dokumentácii pre stavebné povolenie sa navrhovateľ riadne vysporiada s uplatnenými 
podmienkami, požiadavkami a pripomienkami a podľa technickej vhodnosti ich v maximálnej 
možnej miere zahrnie do projektovej dokumentácie stavby, čim si zároveň splní povinnosť podľa 
§3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.

S umiestnením stavby „B oíy Home I “ súhlasíme za predpokladu splnenia vyššie uvedených 
podmienok.
Odpoveď:
Z vyššie uvedeného vyplýva, že časť pripomienok nesúvisí s predmetom prebiehajúceho konania 
o zmene územného rozhodnutia, pripadne sú uplatnené nad rámec rozhodnutia vydaného v zisťovacom 
konaní a podmienok vyplývajúcich pre umiestnenie a projektovú prípravy stavby z územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia. S  ostatnými pripomienkami sa stavebník vysporiadal 
a zahrnul ich do projektovej dokumentácie tak ako je  uvedené v bodoch vyššie.
Stavebný úrad po  dôkladnom posúdení námietky rozhodol tak, ako je  uvederié vo výroku tohto 
rozhodnutia.

Ďalší účastníci konania ani dotknuté orgány a organizácie po zverejnení oznámenia o začatí konania do 
dnešného dňa neuplatnili pripomienky alebo námietky proti vydaniu územného rozhodnutia a ani 
nepožiadali o predĺženie termínu na vyjadrenie. Stavebný úrad postupuje v zmysle §36 ods. (3) 
stavebného zákona.

Stavebný úrad posúdil návrh v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe 
tohto posúdenia vydal rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia o využívaní územia.

Návrh bol doložený spracovaným zadaním stavby, ktorý bol prerokovaný s dotknutými orgánmi 
a organizáciami.
Stavebný úrad po preskúmaní návrhu dospel k záveru, že uvedená stavba je  v súlade s Aktualizáciou UP 
HMB rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov.

V územnom konaní boli predložené tieto doklady:
Originály listov vlastníctva na stavbou dotknuté pozemky, kópia katastrálnej mapy, projektová 
dokumentácia a súhlasné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov. Uvedené stanoviská a vyjadrenia 
dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad preskúmal návrh z hľadiska zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., z hľadiska hygienických požiadaviek a požiadaviek ŽP, bezpečnosti 
technických zariadení a PO a keďže nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia, vo veci 
rozhodol tak, ako je  uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti.
Dobu platnosti rozhodnutia možno na žiadosť navrhovateľa predĺžiť podľa § 40 ods. 3 stavebného 
zákona, pokiaľ bude žiadosť podaná v primeranej lehote pred uplynutím platnosti územného 
rozhodnutia.
Územné rozhodnutie je  záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov 
územného konania.
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P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je  možné podať odvolanie (podľa § 54 správneho poriadku) do 15 dní odo dňa 
jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal -  MČ Bratislava Lamač, Malokarpatské 
nám. 9, 841 03 Bratislava, pričom odvolaeím orgánom je  Okresný úrad, odbor výstavby a b34ovej 
politiky, odd. štátnej stavebnej správy, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je  možné 
preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha:
1. zákres stavby na podklade KKM

?
/  /  /  /

' / / * /

I  ' v
Ing. Peter Šramko 

s t a r o s t a
Mestskej časti Bratislava - Lamač

W A T i

Rozdeľovník - doručuje sa:
účastníkom konaním

1. Bory Home, s.r.o., Digital Park II. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
2. BORY , a.s,, Digital parlcll, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
3. Bory Mail a.s., Digital Park II, Einsteinova 25 , 851 01 Bratislava,
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,
5. Mestská časť, Bratislava -  Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava
6. Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava
7. Cykiokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava.
8. ADOM. M STUDIO , s .r.o ., Bottova 2 , 8 1 1  09 Bratislava

dotknutým orgánom a organizáciám:
9. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie,EIA, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6. 811 07 BA
11. Ministerstvo vnútra SR , KRPZ v BA , KDI, Špitálská 14, 812 28 Bratislava
12. HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
13. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ba, hl. m. SR, Ružinovská 8, 820 09 BA
15. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. BVS, a.s.. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
17. Sitel s.r.o., Kopčianska 20/C 851 01 Bratislava
18. SIEMENS s.r.o.. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
19. SZTP, Ševčenkova 19, 851 01 BA
20. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava

na vedomie:
21. MADING, s.r.o., Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava
22. MÚ MsČ Bratislava - Lamač, ODUR, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava
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ZMLUVA O PODMIENKACH PREVODU PRAV Ä POVINNOSTI 
TÝKAJÚCICH SA PROJEKTU BORY BÝVANIE - 1. ETAPA

(A) Bory, a. s,
so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
IČO: 36 740 896
zapísaná v obchodnom registri vedenom OlCTesným súdom Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo: 4086/B
D IČ :2022330860
IČ DPH: SIÍ2022330860
bankový účet: SK12 1100 0000 0029 2212 3057

(ďalej len „Prevodca“)

konajúci Marekom Kalmom, predsedom predstavenstva a 
Jurajom Nevolníkem, členom predstavenstva

(B) Bory Home s. r. o.
so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
IČO: 48 099 171
zapísaná v obchodnom registri vedenom Olcresným súdom Bratislava I,
oddiel Sro, vložka číslo: 103386/B
DIČ: 2120056961
ÍČ DPH: SK212G05696I
bankový účet: SK04 8120 0000 0086 2091 0060

(ďalej len ,JS^adobádaíeľ")

konajúci Rastislavom Valovičom, konateľom a 
Jurajom Nevolníkom, konateľom

uzavierajú túto

zmluvu o podm ienkach prevodu práv a povinností 
týkajúcich sa projektu  Bory Bývame - 1. etapa:

ČI. I
Úvodné ustanovenia

1.1 Prevodca je  obchodná spoločnosť, ktorá začala realizovať projekt ,J^ory Bývanie - 1. etapa''"
spočívajúci vo výstavbe niekoľkých bytových domov, vlctorých budú byty (vrátane loggií
a pivničných kobiek), garážové státia a nebytové priestory, a pri ktorých bude spoločný areál 
s drobnými stavbami určenými na šport a oddych, ako aj externé parkovacie státia, a to na 
pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Lamač, okres Bratislava IV (ďalej 
,yProJekŕ).

1.2 V rámci realizácie Projektu Prevodca:
a) nadobudol vlastnícke právo k pozemkom, na ktorých sa má Projekt realizovať (ďalej

,d*ľojektové pozemky“);
b) dňa 04.03.2015 uzavrel so spoločnosťou ADOM. M STUDIO, s.r.o., so sídlom Bottova 2, 

811 09 Bratislava, IČO: 35 850 213, zapísanou v obchodnom registri vedenom Olcresným 
súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 28019/B (ďalej ,pírchitekť") Zmluvu o dielo 
a o poskytovaní súvisiacich služieb, ktorej predmetom je  (i) záväzok Architekta vo 
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť vykonať pre Převodců dielo spočívajúce vo



vypracovaní projektovej a ďalšej výkresovej a textovej dolcumentácie a iných hmotne 
zachytených výstupov v súvislosti s Projektom a previesť na Převodců všetky prevoditeľné 
práva k tomuto dielu a udeliť Převodcovi súhlas na používanie tohto diela a záväzok 
Převodců zaplatiť Architektovi dohodnutú cenu za vykonanie toho diela a (ii) záväzok 
Architekta vykonávať pre Převodců služby presahujúce rámec činností spočívajúcich 
priamo vo vykonávam diela a záväzok Převodců zaplatiť Architektovi dohodnutú cenu za 
poskytovanie týchto služieb, Ictorá bola zmenená a doplnená Dodatkom č, 1 zo dňa
12.10.2015 (táto Zmluva o dielo a o poskytovaní súvisiacich služieb v znení Dodatku č. 1 
ďalej ako ,Zm luva o dielo“)', súčasťou Zmluvy o dielo (čl. 14) je aj licenčná zmluva, ktorou 
Architekt udelil Převodcovi licenciu, ktorou Architekt udelil Převodcovi súhlas na použitie 
autorského diela obsiahnutého v diele, ktoré je  predmetom Zmluvy o dielo, alebo jeho častí 
alebo iných výsledkov poskytnutých služieb, ktoré sú predmetom Zmluvy o dielo (ďalej 
„Licencia“)',

c) dňa 30.03.2015 uzavrel so spoločnosťou MADING s.r.o,, so sídlom Drieňová lH/16940, 
821 01 Bratislava, IČO: 35 938 226, zapísanou v obchodnom registri vedenom Olaesným 
súdom Bratislava í, oddiel Sro, vložka číslo 36268/B (ďalej ,Jiíandatáľ“) Mandátnu zmluvu 
č, 4915001786, ktorej predmetom je  záväzok Mandatára, že pre Převodců (v jeho mene a na 
jeho účet) za odplatu vykoná (zariadi) inžiniersku činnosť pre výstavbu Projektu a služby 
počas jej predprojektovej a projektovej prípravy, realizácie výstavby Projektu až po riadne 
ukončenie (odovzdanie, prevzatie a skolaudovanie) výstavby Projektu, ktorá bola zmenená 
Dodatkom č. 1 zo dňa 29.01.2016 (táto Mandátna zmluva č. 4915001786 v znení Dodatlcu 
č. 1 ďalej ako ,JWandáťna zmluva“)',

d) zabezpečil vydanie rozhodnutia Mestskej časti Bratislava - Lamač o využívaní územia 
vrátane umiestnenia stavby č. 2016/474-4698/RUSKAIR/Ká zo dňa 10.06.2016, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 11.07.2016 (ďalej „Územné rozhodnuäe“) týkajúceho sa 
Projelctových pozemkov.

1.3 Nadobúdateľ je  obchodná spoločnosť patriaca do rovnakej ekonomickej skupiny založenej na
vzťahoch kontroly ako Prevodca, ktorá má záujem prevziať realizáciu Projektu od Převodců
a za tým účelom nadobudnúť od Převodců:
a) vlastnícke právo k Projektovým pozemkom alebo niektorým z nich;
b) právo užívať Projektové pozemky alebo niektoré z nich;
c) práva a poviimosti Převodců zo Zmluvy o dielo, vrátane Licencie;
d) práva a povinnosti Převodců z Mandátnej zmluvy;
e) práva a povinnosti z Územného rozhodnutia.

1.4 Pred uzavretím tejto zmluvy zmluvné strany za účelom podľa bodu 1.3 uzavreli:
a) Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je  záväzok obidvoch

zmluvných strán uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je  záväzok Převodců previesť 
vlastmcke právo k nielctorým Projektovým pozemlcom na Nadobúdateľa a záväzok 
Nadobúdateľa nadobudnúť tieto Projektové pozemky a zaplatiť za ne Převodcovi
dohodnutú kúpnu cenu (táto Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy ďalej ako „Zmluva 
o budúcej zmluve“)', súčasťou Zmluvy o budúcej zmluve (bod 5.4) je  aj dojednanie 
o prevode práv a povinností Převodců vyplývajúcich z Územného rozhodnutia v rozsahu 
nevyhnutnom na uskutočnenie určených stavieb v rámci Projektu (bod 5.2) na 
Nadobúdateľa;

b) Nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je  záväzok Převodců prenechať za odplatu (nájomné) 
Nadobúdateľovi časť Projektových pozemkov, aby ju  dočasne (v dojednanej dobe) užíval 
(ďalej „Nájomná zmluva“)', súčasťou Nájomnej zmluvy (bod 3.3) je  aj dojednanie 
o prevode práv a povirmostí Převodců vyplývajúcich z Územného rozhodnutia v rozsahu 
nevyhnutnom na uskutočnenie určených stavieb v rámci Projektu (bod 3.1) na 
Nadobúdateľa.

J



Cl. II 
Predmety ziiiluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je  dohoda zmluvných strán o nieíctorých podmieidcach prevodu práv 
a povirmostí Převodců vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo (vrátane postúpenia Licencie) 
a Mandátnej zmluvy na Nadobúdateľa.

ČL n i
Podmienky prevodu práv a povinno.stí

3.1 Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú bez zbýočného odkladu uzavrieť:
a) dohodu medzi Prevodcom, Nadobúdateľom a Architektom (hoci aj vo forme dodatku č. 2 

k Zmluve o dielo), ktorej predmetom bude prevod všetkých práv a povinností Převodců zo 
Zmluvy o dielo na Nadobúdateľa (vrátane postúpenia Licencie na Nadobúdateľa) tak, aby 
sa Nadobúdateľ stal zmluvnou stranou Zmluvy o dielo namiesto Převodců;

b) dohodu medzi Prevodcom, Nadobúdateľom a Mandatárom (hoci aj vo forme dodatku č, 2 
k Mandátnej zmluve), Ictorej predmetom bude prevod všetlcých práv a povinností Převodců 
z Mandátnej zmluvy na Nadobúdateľa tak, aby sa Nadobúdateľ stal zmluvnou stranou 
Mandátnej zmluvy namiesto Převodců

[prevod práv a povinností, ktorý je  predmetom dohôd podľa písm. a) a b), d'alej ako ,yPrevod 
práv a povinnostř‘].

3.2 Touto zmluvou sa zároveň Prevodca zaväzuje:
a) zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k realizácii Projeldu Prevodcom bez

predchádzajúceho súhlasu alebo žiadosti Nadobúdateľa;
b) poskytovať Nadobúdateľovi na jeho žiadosť všetku súčinnosť potrebnú pri realizácii 

Projektu, ktorú od Převodců možno rozumne a spravodlivo požadovať,

3.3 V súvislosti s Prevodom práv a povirmostí sa touto zmluvou ďalej Prevodca zaväzuje dodať
Nadobúdateľovi všetku projektovú a ďalšiu výkresovú a textovú dokumentáciu a iné hmotne 
zachytené výstupy v súvislosti s Projektom, ktoré Prevodca prijal ako plnenie záväzkov 
Architelcta zo Zmluvy o dielo alebo záväzkov Mandatára z Mandátnej zmluvy (ďalej spoločne 
,J^ľoJekiová dokumentácia“) a previesť na Nadobúdateľa vlastm'cke právo k Projektovej 
dokumentácii.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že za Prevod práv a povinností podľa bodu 3.1, poskytnutie 
záväzkov podľa bodu 3.2 a dodanie Projektovej dokumentácie podľa bodu 3,3 patri Převodcovi
odplata vo výške ' , . . .  1 bez
DPH, ku ktorej sa prípadne pripočíta daň z pridanej hodnoty aplikovateľná podľa príslušných 
daňových predpisov (ďalej „Odplata“). Zmluvné strany potvrdzujú, že výška Odplaty podľa 
predchádzajúcej vety bola dohodnutá vo výške doterajších náldadov Převodců súvisiacich 
s prípravou a realizáciou Projektu (s výnimkou nákladov na obstaranie Projelctových 
pozemkov), a to najmä na plnenie povinností Převodců vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo 
a Mandátnej zmluvy. Nadobúdateľ je  povinný zaplatiť Odplatu Převodcovi na základe faktúry 
vystavenej Prevodcom a doručenej Nadobúdateľovi, a to prevodom na bankový účet Převodců 
uvedený vo falctúre a v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre, nie však skôr alco 14. deň odo dňa 
doručenia faktúry Nadobúdateľovi, Faktúru podľa predchádzajúcej vety môže Prevodca 
vystaviť najskôr v deň účinnosti celého Prevodu práv a povinností.

Č l I V
Spoločné a záverečné ustanovenia

4.1 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť len písomnou dohodou zmluvných strán.

4.2 Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje ustanoveniami i * \
príslušných právnych predpisov.

/

t /



4.3 Dozorná rada Převodců v súlade s ust. § 196a Obchodného zákonníka udelila súhlas
s Prevodom práv a povinností a dodaním Projektovej dolcumentácie podľa podmienok tejto 
zmluvy svojím rozhodnutím č. 4 zo dňa 19.08.2016,

4.4 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo neskôr stratia
platnosť, nie je  tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení 
a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je  to právne možné, sa čo naj
viac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany 
túto otázku brali do úvahy,

4.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia oboma zmluvnými stranami,

4.6

4.7

Táto zmluva je  vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú 
stranu.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, 
že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju  podpísali.

Prevodca:

V Bratislave, dňa 22,08,2016,

a. s.

Nadobúdateľ:

V Bratislave, dňa 22,08,2016,

: S. r. o.

\
Marek Kahna 

predseda p re d s ta y ^ tv a^

Juraj Nevolník 
člen predstavenstva

i .
/

Rastislav0dlovic
k o tr^ ľ  , /  /

(
Juraj Nevolm'k 

konateľ

Project
code:

Signed on;

Effective
from /until:

Factual
guarantor:

Lav/yer:
K  !a a I & ^  Í A C S L ^ J

Note:

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

...................... ■..................1



ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 
uzatvorená podľa ust. § 50 a nasl. až 151n a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami 
 

Bory, a.s. 
Sídlo:     Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
IČO:     36 740 896 
DIČ:     2022330860 
IČ DPH:    SK2022330860 
Zápis:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 
4086/B  
Zastúpený:  Marek Kalma – predseda predstavenstva 
 Michal Rehák – člen predstavenstva 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 
IBAN: SK 12110000 00002922123057 
SWIFT:  TATRSKBX  
(ďalej len „Budúci povinný z vecného bremena 1"),  

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 01 Bratislava 
IČO: 00 603 481 
IČ DPH: nie je platcom DPH 
Zastúpené: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor Hlavného mesta SR Bratislavy 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka 
IBAN: SK58 7500 0000 0000 2582 8453 
SWIFT:  CEKOSKBX 
(ďalej len „Budúci povinný z vecného bremena 2", Budúci povinný z vecného bremena 1 a Budúci 
povinný z vecného bremena 2 spoločne aj ako „Budúci povinní z vecného bremena“);  

a 

Bory Home s.r.o. 
Sídlo:    Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
IČO:     48 099 171 
DIČ:    2120056961 
IČ DPH:    SK2120056961 
Zápis:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vl.č.:103386/B 
Zastúpený:   Ing. arch. Juraj Nevolník – konateľ 
     Ing. Tomáš Uhlík – konateľ 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 
IBAN:     SK64 0900 0000 0051 3495 3811 
SWIFT:    SK2120056961    
(ďalej len „Budúci oprávnený z vecného bremena“) 
 
(ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 



I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Budúci povinní z vecného bremena sú podielovými spoluvlastníkmi pozemku parcelné číslo 2761, výmera 
4956 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela registra E-KN, nachádzajúcom sa v katastrálnom území 
Lamač, obec: BA-m.č. LAMAČ, okres: Bratislava IV, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 3046, 
vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Bratislave (ďalej len „Pozemok“), pričom veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu Budúceho povinného z vecného bremena 1 je ½ (jedna polovica) a veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu Budúceho povinného z vecného bremena 2 je ½ (jedna polovica). 

2. Budúci oprávnený z vecného bremena je investorom a stavebníkom projektu, označovaného ako „Bory 

Home I“ (ďalej len „Projekt“, ktorého umiestnenie bolo povolené rozhodnutím o využívaní územia vrátane 
umiestnenia stavby č. 2016/474-4698/RUSK/UR/Ká zo dňa 10.06.2016, právoplatného dňa 11.7.2016 
(ďalej len „Územné rozhodnutie“). 
 

3. Táto Zmluva sa uzatvára v nadväznosti na žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena Budúceho oprávneného z vecného bremena na účely získania stavebného povolenia 
podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vo vzťahu k vybraným stavebným objektom Projektu; na 
účely tejto Zmluvy sa za stavebné objekty považujú nasledovné objekty (definované v súlade s Územným 
rozhodnutím: 
 
• SO 9102 – Vnútro areálové komunikácie a parkoviská; 
• SO 9103 – Vnútro areálové chodníky a spevnené plochy; 
• SO 9104 – Prepojovací chodník s Bory Mall; 
• SO 9501 – Exteriérové úpravy (Oporné múry, Čisté terénne úpravy, Sadové úpravy, Zeleň, Ihriská, 

Grilovisko, Totemy); 
(ďalej jednotlivo ako „Stavebný objekt“ alebo spolu ako „Stavebné objekty“). 

 
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že jednotlivé Stavebné objekty môžu byť povoľované samostatne 

(postupne), a preto zriadenie vecného bremena v súlade s touto zmluvou môže byť realizované aj 
postupne uzatvorením samostatných zmlúv o zriadení vecného bremena vo vzťahu k jednotlivým 
Stavebným objektom. 
 

II. 
Predmet Zmluvy 

 
1. Touto Zmluvou sa Budúci povinní z vecného bremena zaväzujú, že najneskôr do 60 dní od doručenia 

písomnej výzvy Budúceho oprávneného z vecného bremena doručenej Budúcim povinnným z vecného 
bremena  v lehote uvedenej v čl. III. bode 1 tejto Zmluvy uzatvoria s Budúcim oprávneným z vecného 
bremena zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena na 
Pozemku s obsahom a v rozsahu určenom v čl. IV. Bod 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Zmluva o zriadení 

vecného bremena“). 
 

 
 
 
 



III. 
Výzva na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena 

 
1. Budúci oprávnený z vecného bremena je oprávnený písomne vyzvať Budúcich povinných z vecného 

bremena na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou najneskôr do 6 mesiacov 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia posledného zo Stavebných objektov, 
definovaných v článku I. bode 3 tejto Zmluvy (ďalej len „Výzva“). 

2. Výzva a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu 
Budúcich povinných, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo inú adresu, ktorú Budúci povinní z vecného 
bremena Budúcemu oprávnenému písomne oznámia. Dňom uloženia na pošte sa Výzva bude považovať 
za doručenú, a to aj v prípade odmietnutia jej prevzatia Budúcimi povinnými z vecného bremena. 

 
IV. 

Cena predbežnej odplaty za vecné bremeno 
 
 
1.  Cena predbežnej odplaty za vecné bremeno je stanovená na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty 
za vecné bremeno na sumu ....... Eur. Túto cenu sa budúci oprávnený z vecného bremena zaväzuje 
uhradiť do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na účet budúceho povinného z vecného bremena 
vedeného v Československej obchodnej banke, a.s., č. ú. (IBAN): SK58 7500 0000 0000 2582 8453, 
BIC-SWIFT:CEKOSKBX, variabilný symbol ................. Suma predbežnej odplaty za zriadenie 
vecného bremena sa započítava do konečnej odplaty za zriadenie vecného bremena. 

 
 

V. 
Podmienky zriadenia vecného bremena a náležitosti Zmluvy o zriadení vecného bremena 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v lehote podľa čl. III tejto zmluvy Oprávnený z vecného bremena doručí 

Povinným z vecného bremena Výzvu, Povinní z vecného bremena ako spoluvlastníci Pozemku v lehote 
určenej v čl. II. bode 1 tejto Zmluvy uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena s týmito podstatnými 
náležitosťami: 
 
(i) vecné bremeno bude zriadené „in rem“ v prospech každodobého vlastníka Stavebných objektov, 
(ii) vecné bremeno bude spočívať v povinnosti Povinných z vecného bremena ako spoluvlastníkov 

Pozemku strpieť výkon nižšie uvedených práv, zodpovedajúcich vecnému bremenu v prospech 
Oprávneného z vecného bremena, a to: 
• zriadenia (uskutočnenie) a uloženia Stavebných objektov; 
• užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie Stavebných 

objektov, umiestnených na Pozemku ako aj akýchkoľvek iných stavebných úprav týchto 
Stavebných objektov vrátane ich odstránenia; 

• vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami na Pozemok a cez neho Oprávneným z vecného bremena a ním poverenými 
osobami; 

(iii) vecné bremeno bude zriadené v rozsahu podľa zákresu predpokladaného rozsahu Vecného 
bremena, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy; pre vylúčenie pochybností, tento rozsah bude 
upresnený geometrickým plánom, ktorým dôjde k zameraniu skutočného rozsahu vecného bremena 



v závislosti od rozsahu zrealizovaných „Stavebných objektov (ďalej len „geometrický plán“). 
Geometrický plán bude zaslaný povinnému z vecného bremena spolu s Výzvou.  

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Vecné bremeno sa zriadi za jednorázovú odplatu určenú znaleckým 

posudkom, ktorý zabezpečí Budúci povinný z vecného bremena č. 2 na náklady Budúceho oprávneného 
z vecného bremena po predložení Geometrického plánu.  
 

3. Cena predbežnej odplaty za vecné bremeno stanovená v čl. IV tejto Zmluvy bude započítaná do sumy 
jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena určenej znaleckým posudkom podľa ods. 2 tohto 
článku.    
 

4. Návrh na vklad Vecného bremena do katastra nehnuteľností podá Budúci oprávnený z vecného bremena 
bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy o zriadení vecného bremena.  
 

5. Správne poplatky za vklad Vecného bremena do katastra nehnuteľností a náklady na vypracovanie 
znaleckého posudku bude znášať Budúci oprávnený z vecného bremena. 

 
 

V. 
Ukončenie zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto Zmluvou sa končí: 

 
a) uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena podľa čl. II, bod 1 tejto Zmluvy, 
b) písomnou dohodou Zmluvných strán, a to ku dňu určenému v dohode, 
c) márnym uplynutím lehoty na odoslanie Výzvy podľa čl. III, bod 1 tejto Zmluvy. 

 
VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných 
strán formou písomného dodatku, alebo ak to bude vyplývať zo zmien a doplnkov platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 
 

2. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka 
a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa 
dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na základe tejto 
zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za použitia slovenského práva. 
 

3. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 9-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z tohto 4 vyhotovenia pre Budúceho 
oprávneného z vecného bremena, 1 vyhotovenie pre Budúceho povinného z vecného bremena 1 a 4 
vyhotovenie pre Budúceho povinného z vecného bremena 2. 
 

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s 
ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
 



5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa 
oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi. 
 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
 

Príloha č. 1 Zákres predpokladaného rozsahu vecného bremena  
 

 

 

   

V Bratislave dňa  
 
Budúci povinný z vecného bremena 1: 

 V Bratislave dňa 
 
Oprávnený z vecného bremena : 

 

__________________________________ 

Marek Kalma 
predseda predstavenstva 

 

 ___________________________________ 

Ing. arch.Juraj Nevolník 
konateľ 

 

__________________________________ 

Michal Rehák 
člen predstavenstva 

 ___________________________________ 

Ing. Tomáš Uhlík 
konateľ 

 

V Bratislave dňa 
Budúci povinný z vecného bremena 2:  

 

__________________________________ 
Ing. arch. Matúš Vallo 

primátor 
 




