
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 27.10.2011 
 
 
 

Návrh  
na zriadenie vecného bremena  - práva prechodu a prejazdu cez pozemky v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc.č. 9165/23 a parc.č. 21795/1 a zriadenie vecného bremena – práva uloženia 
inžinierskych sietí cez pozemky v Bratislave, k.ú. Staré Mesto parc.č. 9165/23, parc.č. 21795/1 

a parc.č. 21293/37 
 

 
 
 

 
 

 
 

Október 2011 
 
 

 
Predkladateľ: 
 
Viktor Stromček, v. r. 
riaditeľ magistrátu 
 
 
 
Zodpovedný: 
 
Ing. Mária Frindrichová, v. r. 
vedúca oddelenia správy nehnuteľností 
 
 
 
Spracovateľ: 
 
JUDr. Marta Macová, v. r. 
oddelenie správy nehnuteľností 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu 
3. Snímky z mapy  2x 
4. GP č. 3/2011 
5. LV  3x 
6. Stanoviská odborných útvarov 

magistrátu s prílohami 5x 
7. Výpis z obchodného registra 
8. Návrh zmluvy 
9. Komisiu MsZ 
10. Uznesenie mestskej rady č. 256/2011 zo 

dňa 14.9.2011 
 



 
 
 

         kód uzn. 5.5.4. 
                
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 

1) zriadenie vecného bremena – práva prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez 
pozemky v katastrálnom území Staré Mesto parc. č. 9165/23 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 583 m2 (LV č. 1656), parc.č. 21795/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6385  
m2, (LV č. 8228), v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 3/2011, vyhotovenom dňa 
8.2.2011 
 
2) zriadenie vecného bremena – práva uloženia inžinierskych sietí – dažďovej kanalizácie cez 
pozemky v katastrálnom území Staré Mesto parc.č. parc. č. 9165/23 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 583 m2 (LV č. 1656), parc.č. 21795/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere               
6385  m2, (LV č. 8228), v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 3/2011, vyhotovenom dňa 
8.2.2011 
 
3) zriadenie vecného bremena – práva uloženia inžinierskych sietí – elektrickej prípojky cez 
pozemok v katastrálnom území Staré Mesto parc.č. 21293/37 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 950 m2 (LV č. 1656), v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 3/2011, 
vyhotovenom dňa 8.2.2011, 
 
v prospech spoločnosti Ballymore Real Estate, s.r.o., so sídlom Pribinova 1/B, Bratislava, ktorá je 
vlastníkom susedných pozemkov parc.č. 9165/17, 9168/5, 9168/7, 21293/29, 21293/34, 21293/36, 
21293/38, za cenu 27 400,– Eur, s podmienkami : 
 
1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena  podpísaná do 30 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, 
že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v  uvedenom 
termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Oprávnený z vecného bremena  uhradí celú odplatu za zriadenie vecného bremena, ako aj 

náklady za vyhotovenie znaleckého posudku, naraz do 30 dní od podpísania zmluvy o zriadení 
vecného bremena  obidvoma zmluvnými stranami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET                : Návrh na zriadenie vecného bremena  - práva prechodu a prejazdu 
                                                  cez pozemky v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc.č. 9165/23 
                                                  a parc.č. 21795/1 a zriadenie vecného bremena – práva uloženia 
                                                  inžinierskych sietí cez pozemky v Bratislave, k.ú. Staré Mesto 
                                                  parc.č. 9165/23, parc.č. 21795/1 a parc.č. 21293/37   
 
ŽIADATE Ľ  :   Ballymore Real Estate, s.r.o.,  
                                                 Pribinova 1/B 
                                                 811 09 Bratislava  
                                                
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parcelné číslo  druh pozemku    výmera v m2  pozn.    
9165/23                      zastavané plochy a nádvoria              583                    LV č. 1656   
21293/37                    zastavané plochy a nádvoria              950                    LV č. 1656 
21795/1                      zastavané plochy a nádvoria            6385                    LV č. 8228 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 

Spoločnosť Ballymore Real Estate, s.r.o. požiadala o zriadenie vecného bremena – práva 
prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemky v katastrálnom území Staré Mesto 
parc. č. 9165/23, 21795/1, o zriadenie vecného bremena – práva uloženia inžinierskych sietí – 
dažďovej kanalizácie cez pozemky v katastrálnom území Staré Mesto parc.č. 9165/23, 21795/1 a 
požiadala aj o zriadenie vecného bremena – práva uloženia inžinierskych sietí – elektrickej prípojky 
cez pozemok v katastrálnom území Staré Mesto parc.č. 21293/37, tak ako je vyznačené 
v priloženom geometrickom pláne č. 3/2011, vyhotovenom dňa 8.2.2011. 
 Pozemky v katastrálnom území Staré Mesto parc.č. 9165/23, parc.č. 21293/37 a parc.č. 
21795/1 sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy (LV č. 1656 a LV č. 8228).    
 Spoločnosť Ballymore Real Estate, s.r.o. svoju žiadosť odôvodnila tým, že je vlastníkom 
susedných pozemkov parc.č. 9165/17, 9168/5, 9168/7, 21293/29, 21293/34, 21293/36, 21293/38 
v katastrálnom území Staré Mesto (LV č. 8686), potrebuje prístup na pozemky vo svojom 
vlastníctve a požaduje zároveň aj zriadenie vecného bremena – práva uloženia inžinierskych sietí 
(dažďová kanalizácia a elektrická prípojka). 
 Podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka vecné bremeno obmedzuje 
vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa 
zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom 
určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. 
  V tomto prípade hlavné mesto SR Bratislava ako povinný z vecného bremena bude povinné 
strpieť prechod a prejazd cez pozemky v katastrálnom území Staré Mesto parc.č. 9165/23, 21795/1 
a uloženie inžinierskych sietí cez pozemky  v katastrálnom území Staré Mesto parc.č. 9165/23, 
21795/1, 21293/37 v prospech spoločnosti Ballymore Real Estate, s.r.o. ako oprávneného z vecného 
bremena, to znamená, že vecné bremeno bude zriadené v prospech spoločnosti Ballymore Real 
Estate, s.r.o. Odplata za zriadenie vecného bremena bola určená znaleckým posudkom č.70/2011 zo 
dňa 6.6.2011, vypracovaným Ing. Petrom Kapustom, v sume 27 400,– Eur. 
    
 
 
 
 



Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
Oddelenie územného rozvoja mesta 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, podľa záväznej 
časti stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové parcely č. 9165/23, 21795/1 a čiastočne 
21293/37 funkčné využitie územia: občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu, kód 201, rozvojové územie, kód S. 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, podľa záväznej 
časti stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je záujmová parcela č. 21293/37 pozdĺž 
Dostojevského radu funkčné využitie územia: mestská zeleň – parky, sadovnícke a lesoparkové 
úpravy, kód 1110, stabilizované územie. 
Oddelenie územného plánovania  
Bez pripomienok  
Oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy 
Z hľadiska dopravného plánovania uvádzajú: 
- predmetný vjazd na pozemky vo vlastníctve žiadateľa bol povolený a vybudovaný pre účely 
vjazdu na zariadenie staveniska počas výstavby komplexu EUROVEA; 
- v súčasnosti prebieha proces vydávania Záväzného stanoviska hl. mesta SR Bratislavy 
k investičnej činnosti na dočasnú stavbu „Obslužné parkovisko pre objekt EUROVEA, Pribinova 
ul., Bratislava“ umiestnenú na susedných pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa, t.j. ide o iný účel 
využitia pozemkov; 
- pre závažné nedostatky z hľadiska riešenia dopravného vybavenia sme dokumentáciu 
k predmetnej stavbe vrátili na prepracovanie; 
- nie je nám známe, či ďalšie odborné útvary Magistrátu hl.m. SR Bratislavy, a to oddelenia 
územného rozvoja mesta a oddelenia územného plánovania, ktoré sú kompetentné zaujať 
stanovisko z hľadiska funkčného využitia územia, potvrdia umiestnenia navrhovaného investičného 
zámeru, t.j. realizáciu parkovacích stojísk na predmetnom pozemku.  
Záver: Z hľadiska dopravného plánovania a na základe uvedeného považujú za predčasné 
uvaľovať vecné bremeno na pozemky mesta do vydania Záväzného stanoviska hl. mesta SR 
Bratislavy k investičnej činnosti na susedných pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa. Zriadením 
vecného bremena práva prechodu/prejazdu cez pozemky mesta by sme stabilizovali vjazd, ktorý by 
pre mesto mohol byť v budúcnosti zaťažujúci. 
K predmetnej žiadosti odporúčajú vrátiť sa po vydaní Záväzného stanoviska hl. mesta SR 
Bratislavy k investičnej činnosti. 
Oddelenie prevádzky dopravy 
Z hľadiska prevádzky dopravy k zriadeniu vecného bremena – práva uloženia inžinierskych sietí 
nemajú námietky. K zriadeniu vecného bremena – práva prechodu/ prejazdu sa stotožňujú so 
stanoviskom ODP. 
Oddelenie cestného hospodárstva  
Dotknutá Pribinova ul. je v správe OCH. Z hľadiska záujmov správcu komunikácií súhlasia so 
zriadením vecného bremena v požadovanom rozsahu. Pri realizácii prác nepríde k zásahu do 
zariadení verejného osvetlenia – z hľadiska záujmov správcu verejného osvetlenia bez pripomienok 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Neevidujú žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Finančné oddelenie 
V dostupných dokladoch a informáciách, ktoré boli doručené na finančné oddelenie, sa 
nenachádzajú žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
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Zmluva  o zriadení vecného bremena 
č. 2888................... 

 
uzatvorená v zmysle § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: 
 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1 
zastúpené Milanom Ftáčnikom, primátorom mesta 
Peňažný ústav : VÚB Bratislava – mesto 
Číslo účtu : 19-6327012/0200 
Variabilný symbol: 888..................... 
IČO : 603 481 
 
(ďalej len „povinný z vecného bremena“) 
  
a 
 
Ballymore Real Estate, s.r.o.  
Pribinova 1/B, 811 09 Bratislava  
zastúpená                : .....................................   
Peňažný ústav         : ..................................... 
Číslo účtu          : ..................................... 
IČO           : 36 695 777 
IČ DPH                   : ..................................... 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 
43005/B 
 
(ďalej len „oprávnený z vecného bremena“) 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1) Povinný z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území 

Staré Mesto, pozemkov registra „C“  parc.č. 9165/23 - zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 583  m2  (LV č. 1656), parc.č. 21293/37 - zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 
950 m2 (LV č. 1656), parc.č. 21795/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6385  m2 ( LV 
č. 8228). 

2) Oprávnený z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území 
Staré Mesto, pozemkov registra „C“ pozemkov parc.č. . 9165/17, 9168/5, 9168/7, 21293/29, 
21293/34, 21293/36, 21293/38 (LV č. 8686). 

3) V prospech oprávneného z vecného bremena sa zriaďuje  
- vecné bremeno – právo prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemky 
v katastrálnom území Staré Mesto parc. č. 9165/23 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
583 m2 (LV č. 1656), parc.č. 21795/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6385  
m2, (LV č. 8228), v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 3/2011, vyhotovenom dňa 
8.2.2011 
- vecné bremeno – právo uloženia inžinierskych sietí – dažďovej kanalizácie cez pozemky 
v katastrálnom území Staré Mesto parc.č. parc. č. 9165/23 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 583 m2 (LV č. 1656), parc.č. 21795/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6385  
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m2, (LV č. 8228), v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 3/2011, vyhotovenom dňa 
8.2.2011 
- vecné bremeno – právo uloženia inžinierskych sietí – elektrickej prípojky cez pozemok 
v katastrálnom území Staré Mesto parc.č. 21293/37 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
950 m2 (LV č. 1656), v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 3/2011, vyhotovenom 
dňa 8.2.2011 

4) Právo  zodpovedajúce  vecnému  bremenu  patrí  oprávnenému z vecného bremena , 
t. j. pôsobí in personam. 
 

Článok II. 
Účel zmluvy 

 
 Vecné bremeno - právo prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami sa zriaďuje 
za účelom prístupu oprávneného z vecného bremena k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve, 
pozemkom registra „C“ parc.č. 9165/17, 9168/5, 9168/7, 21293/29, 21293/34, 21293/36, 
21293/38 v katastrálnom území Staré Mesto (LV č. 8686). 

 
Článok III. 

                                                        Odplata 
 
1) Zmluvné strany sa v súlade so  znaleckým posudkom č. ..........................., dohodli 

na jednorazovej odplate za zriadenie vecného bremena v sume ..............................  Eur 
(slovom: ............................................ eur). 

2) Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje uhradiť odplatu za zriadenie vecného 
bremena v sume ..................................... Eur, ako aj náklady za vyhotovenie znaleckého 
posudku v sume .............Eur, do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania tejto zmluvy na 
účet povinného z vecného bremena, vedený vo VÚB Bratislava – mesto, číslo účtu : 19-
6327012/0200, variabilný symbol : 888.................. 

3) V prípade oneskorenej platby sa oprávnený z vecného bremena zaväzuje zaplatiť aj 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Týmto ustanovením 
nie sú dotknuté ustanovenia § 517 ods. 2 a § 545 ods.2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov a povinný z vecného bremena je oprávnený 
požadovať popri plnení aj úroky z omeškania, ako aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením 
dlžnej čiastky vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  
 

Článok IV. 
Čas trvania vecného bremena 

 
 1) Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 2) Vecné bremeno zaniká zo zákona v zmysle odseku 2 a 4 § 151p zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
Článok V. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

 1) Povinný z vecného bremena je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy: 
1.1 Ak oprávnený z vecného bremena nesplní dohodnutú úhradu v zmysle Čl. III tejto 
zmluvy. 
1.2 Ak dôvod zriadenia vecného bremena zanikol. 
1.3 Ak výkonom vecného bremena vzniká povinnému z vecného bremena neprimeraná škoda. 
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 2) V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle tohto článku je oprávnený  z vecného 
bremena povinný uviesť nehnuteľnosť na svoje náklady do stavu v akom ju prebral v  lehote 
určenej povinným z vecného bremena v oznámení o odstúpení od tejto zmluvy. V prípade 
nečinnosti oprávneného z vecného bremena je povinný z vecného bremena oprávnený uviesť 
nehnuteľnosť do pôvodného stavu sám na vlastné náklady a riziko oprávneného z vecného 
bremena, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
 
 

Článok VI. 
Vedľajšie ustanovenia 

 
1) Zriadenie vecného bremena schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy na svojom zasadnutí dňa .............. uznesením č. ............/2011. 
 2) Oprávnený z vecného bremena je povinný znášať všetky náklady na zachovanie 
a údržbu pozemkov, na ktorých viazne vecné bremeno zriadené touto zmluvou.  
 3) Povinný z vecného bremena má právo vyžadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla 
pri výkone vecného bremena oprávnenou osobou. 

4) Povinný z vecného bremena prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol, ku dňu 
uzavretia tejto  zmluvy,  uplatnený  nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu zmluvy.  

5) Oprávnený z vecného bremena bol oboznámený so stanoviskami odborných 
útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, a to so stanoviskom oddelenia územného 
rozvoja mesta zo dňa 19.5.2011, stanoviskom oddelenia dopravného plánovania a riadenia 
dopravy zo dňa 25.5.2011, stanoviskom oddelenia prevádzky dopravy zo dňa 30.5.2011, 
stanoviskom oddelenia cestného hospodárstva zo dňa 30.5.2011, stanoviskom oddelenia 
územného plánovania – referátu generelov technickej infraštruktúry zo dňa 18.5.2011, 
stanoviskom finančného oddelenia zo dňa 16.5.2011, stanoviskom oddelenia miestnych daní 
a poplatkov zo dňa 19.5.2011. 

6) Oprávnený z vecného bremena zaplatí správny poplatok za návrh na vklad vecného 
bremena do katastra nehnuteľností 

 
Článok VII. 

Platnosť a účinnosť zmluvy 
 

1) Zmluva o zriadení vecného bremena nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
všetkými zmluvnými stranami. 

2) Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. §5a ods. 5 zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda 
účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 
(Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej 
osoby – povinného z vecného bremena. 

3) Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Správy 
katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu o povolení vkladu vecného bremena do katastra 
nehnuteľností.  

4) Oprávnený z vecného bremena súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely 
tejto kúpnej zmluvy a so zverejnením tejto kúpnej zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  

5) Na základe tejto zmluvy, podá do 30 dní odo dňa uhradenia odplaty za zriadenie 
vecného bremena a nákladov za vyhotovenie znaleckého posudku, povinný z vecného 
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bremena návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech oprávneného 
z vecného bremena.  

6) Do doby povolenia vkladu vecného bremena sú účastníci tejto zmluvy viazaní 
dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. 

 
Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1) K zmene jednotlivých zmluvných ustanovení môže dôjsť len na základe vzájomnej 
dohody zmluvných strán formou písomného dodatku, alebo ak to vyplýva zo zmien a 
doplnkov všeobecne záväzných platných právnych predpisov. 

2) Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3) Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni 
za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné 
strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, 
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

4) Zmluva o zriadení vecného bremena sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch 
s platnosťou originálu, z toho 5 vyhotovení pre povinného z vecného bremena, z ktorých 2 
budú zaslané na  Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, za účelom povolenia vkladu 
vecného bremena. Oprávnený z vecného bremena obdrží po podpise zmluvy všetkými 
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto 
zmluvy, rovnopis zmluvy odovzdá povinný z vecného bremena oprávnenému z vecného 
bremena až po podaní návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. 
 
 
 
V Bratislave, dňa .........................                             V Bratislave, dňa ......................... 
 
Povinný z vecného bremena:                           Oprávnený z vecného bremena: 
Hlavné mesto SR Bratislava                                   Ballymore Real Estate, s.r.o.  
 
 
 
 
 
 
________________________________                   ________________________________ 
            Milan Ftáčnik                                                 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy    
 
 
 
 
 
 
 
  





Návrh na zriadenie  vecného bremena - práva prechod u a prejazdu cez pozemky v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, parc. č. 9165/23 a parc. č. 21795/1 a zriadenie vecného bremena – práva 
uloženia inžinierských sietí cez pozemky v Bratisla ve, k. ú. Staré Mesto parc. č. 9165/23, parc. 
č. 21795/1 a parc. č. 21293/37 

Kód uzn.: 5.5.4 
 

Uznesenie č. 256/2011 
zo dňa 14. 09. 2011 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú ča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť  

1. zriadenie vecného bremena – práva prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami 
cez pozemky v katastrálnom území Staré Mesto parc. č. 9165/23 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 583 m2 (LV č. 1656), parc. č. 21795/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6385  
m2, (LV č. 8228), v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 3/2011, vyhotovenom dňa 
08. 02. 2011, 

2. zriadenie vecného bremena – práva uloženia inžinierskych sietí – dažďovej kanalizácie 
cez pozemky v katastrálnom území Staré Mesto parc. č. 9165/23 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 583 m2 (LV č. 1656), parc. č. 21795/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  6385  
m2, (LV č. 8228), v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 3/2011, vyhotovenom dňa 08. 
02. 2011, 

3. zriadenie vecného bremena – práva uloženia inžinierskych sietí – elektrickej prípojky 
cez pozemok v katastrálnom území Staré Mesto parc. č. 21293/37 – zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 950 m2 (LV č. 1656), v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne 
č. 3/2011, vyhotovenom dňa 08. 02. 2011, 

 
v prospech spoločnosti Ballymore Real Estate, s.r.o., so sídlom Pribinova 1/B, Bratislava, ktorá je 
vlastníkom susedných pozemkov parc. č. 9165/17, parc. č 9168/5, parc. č 9168/7, parc. č 21293/29, 
parc. č 21293/34, parc. č 21293/36, parc. č 21293/38, za cenu 27 400,-- EUR, s podmienkami: 
 

1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena  podpísaná do 30 
dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Oprávnený z vecného bremena  uhradí celú odplatu za zriadenie vecného bremena, ako aj 
náklady za vyhotovenie znaleckého posudku, naraz do 30 dní od podpísania zmluvy o zriadení 
vecného bremena  obidvoma zmluvnými stranami. 

- - - 
 
 
 
 
 
 


