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5.3.1

Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom a uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto:
Pozemky registra „C“ KN:
časť parc. č. 13461/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m2
parc. č. 13639/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 47 m2 v celosti
parc. č. 15101/4 - vodné plochy vo výmere 1117 m2 v celosti
parc. č. 15102/22 – ostatné plochy vo výmere 300 m2 v celosti
parc. č. 15102/23 – ostatné plochy vo výmere 41 m2 v celosti
parc. č. 15102/29 – ostatné plochy vo výmere 330 m2 v celosti
časť parc. č. 15115/98 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 202 m2
Pozemky registra „E“ KN:
časť parc. č. 13461/1 – orná pôda vo výmere 1 m2
časť parc. č. 15102/1 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 246 m2
časť parc. č. 15113/1 – ostatné plochy vo výmere 42 m2
časť parc. č. 21968/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 733 m2
spoločnosti G.S.B.V., s.r.o. so sídlom Vansovej 2 v Bratislave, IČO 44195168, za účelom uloženia
a prekládky inžinierskych sietí, uloženia a prekládky verejného osvetlenia, prekládky trolejového
vedenia, prekládky napájacích vedení DPB, prekládky ovládacieho kábla meniarne, vybudovania
priecestia cez električkové teleso, námestia pred objektom GBC, stavebných úprav na Vajnorskej,
obslužných komunikácií, rekonštrukcie ulice Za stanicou a sadových úprav k stavbe „GLOBAL
BUSINESS CENTER“, roh Vajnorskej ulice a ulice Za stanicou, Bratislava, na dobu neurčitú,
1. za nájomné 16,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere 3073 m2 ročne sumu
49 168,00 Eur,
2. s výškou odplaty za vecné bremeno k častiam pozemkov s uloženými inžinierskymi sieťami
- predbežná - 10 574,00 Eur
- konečná, ktorá bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace pred
uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena,
s podmienkou :
Zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve
hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto
uznesenie stratí platnosť.

Dôvodová správa
PREDMET : Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
Pozemky registra „C“ a „E“ katastra nehnuteľností, k. ú. Nové Mesto
roh Vajnorskej ulice a ulice Za stanicou
ŽIADATEĽ : G.S.B.V., s.r.o.
Vansovej 2
811 03 Bratislava
IČO: 44 195 168
Prokurista: JUDr. Ivan Piterka
(v zastúpení spoločnosti MONTBET, s.r.o., Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava)
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV A ÚČELU NÁJMU :
k.ú. Nové Mesto
celková
Parc. č.
LV č.
druh pozemku výmera
Pozemky registra „C“ KN

prenajímaná
výmera

číslo
stav.obj.

účel
prenájmu

SO 74 Prípojka NN pre CDS
13461/1
5567
zastav. plochy
6195 m2 14 m2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13639/8
1519
zastav. plochy
47 m2
47 m2
SO 10 Prípojka vody a kanalizácie
SO 41 Prekládka VN linky
SO 50 Prípojka a prekládka rozvodov CZT
SO 60 Námestie pred objektom GBC
SO 80 Stavebné úpravy na Vajnorskej
SO 82 Obslužné komunikácie
SO 100 Sadové úpravy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15101/4
1519
vodné plochy
1117 m2 1117 m2
SO 10 Prípojka vody a kanalizácie
SO 41 Prekládka VN linky
SO 44 Verejné osvetlenie
SO 50 Prípojka a prekládka rozvodov CZT
SO 60 Námestie pred objektom GBC
SO 71 Prekládka napájacích vedení DPB
SO 72 Prekládka ovládacieho kábla meniarne
SO 80 Stavebné úpravy na Vajnorskej
SO 82 Obslužné komunikácie
SO 100 Sadové úpravy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15102/22 1519
ostatné plochy
300 m2
300 m2
SO 41 Prekládka VN linky
SO 44 Verejné osvetlenie
SO 50 Prípojka a prekládka rozvodov CZT
SO 60 Námestie pred objektom GBC
SO 70 Prekládka trolejového vedenia
SO 71 Prekládka napájacích vedení DPB
SO 72 Prekládka ovládacieho kábla meniarne
SO 80 Stavebné úpravy na Vajnorskej
SO 81 Rekonštrukcia ulice Za stanicou
SO 82 Obslužné komunikácie
SO 100 Sadové úpravy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
41 m2
SO 44 Verejné osvetlenie
15102/23
1519
ostatné plochy
41 m2
SO 50 Prípojka a prekládka rozvodov CZT
SO 82 Obslužné komunikácie
SO 100 Sadové úpravy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

15102/29

1519

ostatné plochy

330 m2

330 m2

SO 10 Prípojka vody a kanalizácie
SO 41 Prekládka VN linky
SO 44 Verejné osvetlenie
SO 50 Prípojka a prekládka rozvodov CZT
SO 60 Námestie pred objektom GBC
SO 70 Prekládka trolejového vedenia
SO 71 Prekládka napájacích vedení DPB
SO 72 Prekládka ovládacieho kábla meniarne
SO 80 Stavebné úpravy na Vajnorskej
SO 82 Obslužné komunikácie
SO 100 Sadové úpravy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15115/98
1519 zastav. plochy
385 m2
202 m2
SO 31 Úprava šachiet kábelovodu
SO 41 Prekládka VN linky
SO 43 Prekládka verejného osvetlenia
na Vajnorskej
SO 44 Verejné osvetlenie
SO 72 Prekládka ovládacieho kábla meniarne
SO 73 Koordinačné, komunikačné a optické
káble CDS
SO 80 Stavebné úpravy na Vajnorskej
SO 81 Rekonštrukcia ulice Za stanicou
SO 82 Obslužné komunikácie
SO 100 Sadové úpravy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Pozemky registra „E“ KN

13461/1
5567
orná pôda
60 m2
1 m2
SO 74 Prípojka NN pre CDS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15102/1
5567 trv. tráv. porasty
548 m2
246 m2
SO 10 Prípojka vody a kanalizácie
SO 20 Prípojka STL plynovodu
SO 31 Úprava šachiet kábelovodu
SO 41 Prekládka VN linky
SO 43 Prekládka verejného osvetlenia
na Vajnorskej
SO 70 Prekládka trolejového vedenia
SO 73 Koordinačné, komunikačné a optické
káble CDS
SO 80 Stavebné úpravy na Vajnorskej
SO 83 Priecestie cez električkové teleso
SO 100 Sadové úpravy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15113/1
5567 ostatné plochy
53 m2
42 m2
SO 31 Úprava šachiet kábelovodu
SO 80 Stavebné úpravy na Vajnorskej
SO 83 Priecestie cez električkové teleso
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21968/1
5567 zastav. plochy
85157 m2 733 m2
SO 31 Úprava šachiet kábelovodu
SO 40 Prípojka VN
SO 41 Prekládka VN linky
SO 43 Prekládka verejného osvetlenia
na Vajnorskej
SO 70 Prekládka trolejového vedenia
SO 73 Koordinačné, komunikačné a optické
káble CDS
SO 74 Prípojka NN pre CDS
SO 80 Stavebné úpravy na Vajnorskej
SO 83 Priecestie cez električkové teleso
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––celkovo
3073 m2

Pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, neboli zverené do správy príslušnej mestskej časti,
neboli na ne uplatnené reštitučné nároky.

ÚČEL NÁJMU :
Uloženie a prekládka inžinierskych sietí, uloženie a prekládka verejného osvetlenia, prekládka
trolejového vedenia, prekládka napájacích vedení DPB, prekládka ovládacieho kábla meniarne,
vybudovanie priecestia cez električkové teleso, námestia pred objektom GBC, stavebných úprav na
Vajnorskej, obslužných komunikácií, rekonštrukcia ulice Za stanicou a sadové úpravy k stavbe
„GLOBAL BUSINESS CENTER“, roh Vajnorskej ulice a ulice Za stanicou, Bratislava.
ÚČEL ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA:
Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti hlavného mesta „strpieť zriadenie a uloženie inžinierskych
sietí, právo vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie
uložených inžinierskych sietí na pozemkoch dotknutých výstavbou GBC“.
Rozsah záberu pozemkov, ktoré budú dotknuté budúcim zriadením vecného bremena je vyznačený
v Situáciách a Tabuľkách pre vecné bremená, ktoré sú prílohou materiálu.
DOBA NÁJMU : Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO :
16 Eur/m2/rok - je stanovená v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR
Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za
vecné bremeno (tabuľka č. 100, položka 11 – stavebná činnosť), čo predstavuje pri
výmere 3073 m2 ročne sumu 49 168,00 Eur.
PREDBEŽNÁ ODPLATA ZA VECNÉ BREMENO :
65,07 Eur/m2, t.j. 21 147,75 Eur za 325 m2.
Vzhľadom k tomu, že výška predbežnej odplaty nie je vyššia ako 100 000,00 Eur, predbežná odplata
sa zníži na 50 % z vypočítanej výšky predbežnej odplaty, t.j. po zaokrúhlení 10 574,00 Eur.
Predbežná odplata za zriadenie vecného bremena je stanovená v zmysle Rozhodnutia č. 28/2011
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej
odplaty za vecné bremená. Konečná cena vecného bremena bude určená na základe znaleckého
posudku v zmluve o zriadení vecného bremena po predložení porealizačného zamerania a z neho
vyplývajúceho geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena.
SKUTKOVÝ STAV :
Spoločnosť G.S.B.V., s.r.o., Vansovej 2, 811 03 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) podaním zo
dňa 10.02.2014 a jeho doplnením dňa 07.04.2014 požiadala hlavné mesto SR Bratislavu nájom
pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, registra „C“ KN: časť parc. č. 13461/1 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 14 m2 , parc. č. 13639/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 47 m2
v celosti, parc. č. 15101/4 - vodné plochy vo výmere 1117 m2 v celosti, parc. č. 15102/22 – ostatné
plochy vo výmere 300 m2 v celosti, parc. č. 15102/23 – ostatné plochy vo výmere 41 m2 v celosti,
parc. č. 15102/29 – ostatné plochy vo výmere 330 m2 v celosti, časť parc. č. 15115/98 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 202 m2 a pozemky registra „E“ KN: časť parc. č. 13461/1 – orná pôda vo
výmere 1 m2, časť parc. č. 15102/1 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 246 m2, časť parc. č. 15113/1 –
ostatné plochy vo výmere 42 m2, časť parc. č. 21968/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
733 m2, spolu 3073 m2, za účelom uloženia a prekládky inžinierskych sietí, vybudovania,
rekonštrukcie komunikácií a verejných priestranstiev k stavbe „Global Business Center“ (ďalej len
„GBC“) na rohu Vajnorskej ulice a ulice Za stanicou v Bratislave. GBC bude vybudované na pozemku
parc. č. 13639/2 vo vlastníctve žiadateľa, zapísaného na liste vlastníctva č. 1969.
Hlavné mesto dňa 7.3.2014 odstúpilo žiadosť v časti týkajúcej sa pozemkov registra „C“
KN, parc. č. 15115/1, 15115/43, 15115/62, 15115/63 a pozemkov registra „E“ KN, parc. č. 15115/3,
15100/101, 15100/102, na ktorých bude realizovaná časť vyvolaných investícii k GBC mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto, nakoľko sú jej zverené do správy Protokolom č. 63/1991 zo dňa
30.09.1991.

Podaním zo dňa 28.01.2014 a jeho doplnením zo dňa 29.5.2014 žiadateľ požiadal o zriadenie
vecných bremien „na právo vstupu, právo prechodu a prejazdu, uloženia inžinierskych sietí, právo
stavby“.

K zámeru bolo dňa 9.12.2010 vydané Záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy
k investičnej činnosti. Dňa 20.4.2012 mestská časť Bratislava-Nové Mesto vydala Územné
rozhodnutie č. UKaSP-2012-11/382/KON-UR-10, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.6.2012.
Návrh zástavby je rozdelený na dve etapy, pričom predmetom tohto materiálu je výstavba prvej
etapy. Žiadateľ začal na rohu Vajnorskej ulice a ulice Za stanicou s prípravnými prácami k zámeru
vybudovať administratívno-obchodný objekt „Global Business Center“, ktorý pozostáva z jedného
objektu s dvoma podzemnými (garáže a technické zázemie objektu) a troma nadzemnými
(polyfunkcia) podlažiami, na ktorých bude vežová časť s 15-timi nadzemnými (kancelárske priestory)
podlažiami, všetky ukončené plochou strechou (SO 01 - Podzemné parkovisko a obchodné priestory,
SO 02 - Parkovisko na streche nákupného centra, SO 03 - Administratívna veža). Celkový počet
parkovacích miest v garáži a na teréne je 464 miest. Objekt bude napojený na inžinierske siete
z Vajnorskej ulice.
Obslužná komunikácia okolo objektu je jednosmerná, napojená na Vajnorskú ulicu a vyústená
na ulicu Za stanicou, ktorá je navrhnutá na rozšírenie pri vyústení. Existujúci prejazd cez električkovú
trať pre odbočenie do ulice Za stanicou bude zrušený. Po úpravách bude odbočenie zo smeru od
Seneckej cesty na ulicu Za stanicou ako aj do navrhovaného objektu možné otočením. Pre otáčanie
vozidiel je navrhnutý priestor medzi vjazdom do ČSPH a ulicou Za stanicou. Prejazd cez električkové
teleso bude riadený cestnou dopranou signalizáciou. Poloha objektu umožňuje napojenie na základný
komunikačný systém do všetkých smerov. Doprava okolo navrhovaného objektu bude jednosmerná.
K stavebnému konaniu dopravné oddelenia magistrátu odporúčajú po rekonštrukcii ulice Za
stanicou, v súvislosti s plánovaným prepojením Vajnorskej a Rožňavskej ulice, preklasifikovať ulicu
Za stanicou na komunikáciu funkčnej triedy C1 s MHD (výhľadovo do 10 rokov). Vzhľadom na
plynulosť a bezpečnosť premávky odporúčajú navrhované kolmé parkovanie zmeniť na pozdĺžne, čím
celkový počet parkovacích miest pre prvú etapu zástavby predstavuje 320 miest. Prípadný deficit
parkovacích miest bol navrhnutý riešiť na pozemku investora.
Stavebné objekty – Stavebné úpravy na Vajnorskej ulici, Obslužné komunikácie (parkoviská),
Cestná dopravná signalizácia, Koordinačné, komunikačné a optické káble CDS, Prípojka NN pre CDS,
Prekládka verejného osvetlenia na Vajnorskej ulici, Verejné osvetlenie, Sadové úpravy prislúchajúce
ku komunikácii I. triedy (Vajnorská ulica), navrhujeme po vybudovaní bezodplatne previesť do
vlastníctva a správy hlavného mesta SR Bratislavy (čl. VI zmluvy).
Stavebné objekty - Námestie pred objektom GBC, Rekonštrukcia ulice Za stanicou, Obslužné
komunikácie (parkoviská), Sadové úpravy navrhujeme po vybudovaní bezodplatne previesť do
majetku prenajímateľa, správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za predpokladu, že nezaradená
komunikácia – ulica „Za stanicou“ a k nej prislúchajúce uvedené spevnené plochy, bude zatriedená do
siete miestnych komunikácií ako komunikácia III. alebo VI. triedy (čl. VI zmluvy).
K vyvolaným investíciám, ktoré budú odovzdané do majetku DPB a.s. patrí preložka
trolejového vedenia, prekládka napájacích vedení DPB, prekládka ovládacieho kábla meniarne,
priecestie cez električkové teleso (čl. VI zmluvy).
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch hlavného mesta a to „strpieť právo vstupu osôb
a vjazdu vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie uložených inžinierskych sietí na
pozemkoch dotknutých výstavbou GBC“, je navrhnuté doriešiť po kolaudácii dotknutých stavieb
(čl. V zmluvy).
Návrh na nájom a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
časti pozemkov uvedený v návrhu uznesenia predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa v
zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu, že vybudovanie jednotlivých stavebných objektov bezprostredne súvisí s
realizáciou stavby „Global Business Center“, ktoré budú budované na pozemkoch žiadateľa, ako aj
z dôvodu, že žiadateľ si nemôže zabezpečiť prístup k svojím pozemkom iným spôsobom, ako cez

pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a súčasne je predloženie nájomnej zmluvy
potrebné k vydaniu stavebných povolení špeciálneho stavebného úradu.

STANOVISKÁ K NÁJMU :
 Oddelenie územného rozvoja mesta – Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007,
v znení zmien a doplnkov, stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú :
Pozemky registra „C“ parc. č. 13461/1, 13639/8, 15101/4, 15102/22, 15102/23, 15102/29,
15115/98, registra „E“ parc. č. 13461/1, 15102/1, 15113/1, 21968/1 - funkčné využitie územia:
1. námestia a ostatné komunikačné plochy – sú verejne prístupné nezastavané plochy v meste
ohraničené inými funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je možné umiestňovať zariadenia
a vedenia technickej infraštruktúry
2. zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, kód 502, rozvojové
územie, regulačný kód N
Podmienky funkčného využitia plôch – Územia pre umiestňovanie obslužných zariadení
obchodu, výrobných a nevýrobných služieb s príslušnými súvisiacimi činnosťami. Súčasťou
územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie
a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.
Prípustné: Zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry
3. občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, kód 201, rozvojové
územie, regulačný kód L a M
Podmienky funkčného využitia plôch – Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti
celomestského a nadmestského významu s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa
funkčného 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.
Prípustné: Zariadenia a vedenia technickej a dopravnej infraštruktúry pre obsluhu územia.
Intenzita využitia územia: Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové
územie, regulačný kód L, M a N.
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
- Regulačný kód L – zástavba formou výškových objektov v uzlových priestoroch mestskej
štruktúry a v rámci celej hierarchie mestských centier, intenzívna zástavba občianskej
vybavenosti v priestoroch a dopravných uzloch medzinárodného významu
- Regulačný kód M – zástavba formou výškových objektov a uzlových priestoroch mestskej
štruktúry a v rámci celej hierarchie mestských centier, komplexy občianskej vybavenosti,
intenzívna zástavba občianskej vybavenosti na územiach s enviromentálnou záťažou (na
sanovaných plochách s chemickým zamorením podložia), intenzívna zástavba občianskej
vybavenosti v priestoroch v dopravných uzloch medzinárodného významu
- Regulačný kód N – rozvojová plocha je v súčasnosti neregulovaná, vzhľadom na chýbajúce
vstupy z oblasti ekológie, dopravy, vymedzenia bezpečnostných pásiem a pod.
 Oddelenie územných generelov a GIS – pri stavebných prácach rešpektovať existujúce vedenia
technickej infraštruktúry, v súbehu s Vajnorskou ulicou je rezervovaná trasa pre 110 kV kábel
(ÚPN mesta Bratislavy, rok 2007), túto skutočnosť treba rešpektovať (podmienka je zapracovaná v
čl. IV ods. 8 zmluvy).
Súborné stanoviská z oblasti dopravy
 Oddelenie dopravného inžinierstva – nemajú pripomienky, v zmysle Územného plánu hl. mesta SR
Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov nie sú predmetné pozemky dotknuté žiadnym
výhľadovým dopraným zámerom. K stavbe „GLOBAL BUSINESS CENTER“ bolo vydané
súhlasné Záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej výstavbe dňa 9.12.2010.
 Oddelenie koordinácie dopravných systémov, referát cestného správneho orgánu – nemajú výhrady
za dodržania nasledovných požiadaviek:









1. pred začatím rozkopávkových prác je potrebné požiadať o vydanie povolenia na zvláštne
užívanie miestnej komunikácie I. a II. triedy na území hlavného mesta SR Bratislavy –
rozkopávkové povolenie
2. vzhľadom na úpravu parametrov pripojenia komunikácie Z stanicou na Vajnorskú ulicu je
potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o zmenu pripojenia komunikácie
(podmienky sú zapracované v čl. VI ods. 8 zmluvy)
Oddelenie správy komunikácií – súhlasia s nájmom za nasledovných podmienok:
1. rešpektovať a chrániť pred poškodením zariadenia verejného osvetlenia v správe hlavného
mesta
2. v prípade akéhokoľvek zásahu do verejného osvetlenia ako aj projektovú dokumentáciu
plánovaných stavieb vopred konzultovať a predložiť na vyjadrenie správcovi verejného
osvetlenia – oddeleniu správy komunikácií a prevádzkovateľovi verejného osvetlenia –
spoločnosti Siemens, s.r.o.
(podmienky sú zapracované v čl. IV ods. 8 zmluvy).
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – nemajú námietky, pozemky určené na nájom
sa nachádzajú v území, v ktorom platí podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov I. stupeň ochrany, t.j. územiu sa neposkytuje vyššia
ochrana, po ukončení prác uviesť pozemky do pôvodného stavu
Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neevidujú pohľadávky
Finančné oddelenie – neevidujú pohľadávky, okrem sumy 40,00 Eur po lehote splatnosti
(VS 2141331194), ktoré žiadateľ uhradil dňa 7.5.2014.
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto – starosta nemá námietky k nájmu pozemkov.

Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 09. 06. 2014 na internete a na úradnej tabuli svoj
zámer prenajať uvedené pozemky ako zriadenie vecného bremena z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie
s majetkom mesta MsZ dňa 9. 6. 2014, ktorá o ňom nerokovala.
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1136/2014 zo dňa 12. 06.
2014
Mestská
rada
hlavného
mesta
SR
Bratislavy
odporúča
Mestskému
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať
„Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho
zriadenia vecného bremena pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13461/1, parc. č.
13639/8, parc. č. 15101/4, parc. č. 15102/22, parc. č. 15102/23, parc. č. 15102/29, parc. č.
15115/98, parc. č. 13461/1, parc. č. 15102/1, parc. č. 15113/1, parc. č. 21968/1
pre spoločnosť G.S.B.V., s.r.o. so sídlom v Bratislave“.
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Odd. spr6vy nehnutelnosti
Prmacielne nam. 1
814 99 Bratls ava
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/t6ffk +lltt/41
Bratislava- 7.feb.20T4

Vec: N6vrh na najom pozemkov
Na zakade so noraocnenla a v mene spolo6nosti G,S,B,V, s.ro,, Vansova 2, Braisava ako stavrtela a
zeroveri na zek ade stanov ska Hlavn6ho rfesta SR Bratislaw zo dria 31.1.2012, b. I\4AGS SNM 35959/11,
ktor6 le sudastbu pravopatneho Rozhodnutia o un-riesineni stavby zn.: UKaSP-2012 1 1/382/KON-UR-1 0
tikajliceho sa stavby "Global Business Centel', roh Vajnorskei ulice a ulice Za stanicou, Bratislava a s
ohladom na u: na l\,4agistrate podanLl :iados{ o zriadeni vecnych bremien pre ulo:enie in:inierskych s eti
(pod.a.: 1s11s zo dila 28.1.2014), Vem tirito

Lrzavrie{Z:mluvu o n6jme s navrhovatel'om

obchodn6 meno:
slo o:

lco:

G.S.B.V, s.no.
Vansovej2, 811 03 Brat s ava
44 195 168

osoba opravnene kona{ v rnene subjektu: JUDr. lvan Piterka, konatel'
vlastnik parce y 6. 13639/2 zapisanej na LV d. 1969 v kat. [. Bratislava - Nov6 lvesto

na nalom n::e uvedenich pozemkov na ktorich bude realzovand vislavba jednotlivych prpojeni na
in:ln erske slete, prekledky uZ exstulicich in:inlerskych sleti, aebo budLi sn:if na rekonstrukciu a
vybudov€nie komunikacii a verejnich prestranstiev. Uveden6 pozemky sa nachadzaju v obci Braisava,
m.d. Nov6 Mesto, kat. uz. Nov6 Mesto.

V pripade otAzok alebo potr eb zabezpeden a dalSich Dodkladov a stanovisk prosim kontaktuite ma na te
aisle 0901-9O22a1, resp. na e rnailovej adrese varkonda@montbet.sk .
S pozdravom,

Jdrgen Varkonda

Priohy:

Bozhodnute o umlestneni stavby
katastra na mapa dotknui6ho irzemla

T5T9,2355.2382,5567
Stuec a stavby na podk ade kat mapy
LV a. 1969,
P

nomocensivo

Vipis z OR

-

vimeta sLa\!. idel
Lv p.i:.
vifieta LV p.d.
objekt
C-KN lm
"E' E-KN (m
1519

13rt39/8

47

l0 vodovodna pripojka
kana zac a .splaskova
SO4i prekladka vN Inky
SO 50 pripoikaa prekadka rozvodov
so 60 czt
SO e0 nanreslle pred objeklom cBc
so

stavebre

15101/4

1117

doba n5jmu

10
SO 4l
SO 44
SO 50
SO 60
SO

so
SO
SO

80
81
82

'lpraly

poaas doby vislavby

na Vajno.skei

prlpojka,

vodovodn6
kanalizac a - sp agkova

poaasdoby vislavby

kanaiizacla dazdova,
prek edka VN lnky,
ve.ejne osv€llene
pripojka a prckladka rozvodov

czT,
namestie pred objektom GBC,
slavebne lpravy na Vaiiorskej
rekonslrLkc a ul Za slanDo!
obs u:n6 ko.riu.ikacie

14142t22

300

SO
SO
SO
SO

sQ
SO
SO

lO
4l
44
50

kanalzacia - da2dova
prekadka VN inky
verelne osvetlefie
pripojka a prekladka rozvodov

80
8r

nameste pred objektom GBC
slavebne npfavy na Vajnorskel

60 czt

;ekonstrukcia

15142123

41

SO
SO

so

podas doby vistavby

44
50

u

Za

stanco!

vereine osvellene
pripojka a prekladka rozvodov

82 czl

obsl!:ne kom!nkAcie

15102t29

330

10
SO 4l
SO 44
SO 50
so 60
so 81
SO

pripojka

vodovodna
kana lzac a - splaSkova

kanalzac

a

podas doby vislavby

da:dova.

prekladka vN liky
vercjne osvelene,

pfipoika a prek6dka rozvodov

czT
iiLmesl e prcd obieklonr GBc
rekonalrukcia u za stancou

15115/98

385

1O
3i
SO 4l
SO 43
SO 44
SO 73
SO 80
so 81
SO

sO

kafa izac a - dazdova,
i'prava iachiel kabelovod!
Drekladka VN lnky
prekladka !€rejn6ho osveleria,
ve€jne osvete.ie.

poaas doby Wslavby

koordinaare, komun kaife a
oplick6 kabb,

stavebi6 0praw na Vajno.skel
!1.,

rekonsirukcia ul. za stanlcou
2355

13461161

5567

13461/1

424
6195

so

70

SO74

prekladka troeioveho

pripolka NN pre

vedena

CDS

poaas doby vystavby

poaasdoby vistavby
2.14

p.o.
C.KN
2342

r5115/l

vimerc

LV

"E"

E-KN

fm

slav.

doba nijmu

riael

objekt
SO

1408

73

koordinadne komur kaife a

oplcke kable
15I

I5/43

SO

2629

31

31
41
43
44
70
73
SO 74
SO 80
SO 8l
SO
SO
SO
SO
SO
SO

15115t62

rekonslrlkca

13539/5

SO
SO

2388

144

615

5567

31
81

Za slaricou

lprava aachel kabeovodu,
prekadka VN iiky.
prekadka verelneho osvelena.
verejn€ oswllenle
prek adka troeloveho vedena
koordinaane komunikadfe a
optck6 keb e
prlpolka NN pre CDS,
stavebne lpraly naVainorskel
ul.

fekonatr!kcia
15115/63

u

u

Za staficou

irprava Sachiet kabelovodu,
rekonslrukcia uL Za sianlcou

SO 10
kana izac a - splaskova

so 20
so 4l
so 44
so 50
so 60
so 80
so

85766

15101/13

391 "

675

151158

1514212

85166

pfipolka a prek adka rozvodov

czr,
namesl e pred obtektom GeC
stavebne lprary na Vajnorskej

rekonslr!(c a

u

zastanicou

r€konslrukcia

u

Za stanlcou

SO 10

so
so
15101/18

81

pripojka sTLplynovodu

41
81

SO 10

so
so
so
so
so

41

so

44
50
60

czf,

81

ndLmeslie pred oblektom GBC.

82

rekon6lrLkca

pripolka a prek adka roz!€dov

u

Za stanicou

SO 41

so 44

100034 "

151158

d5166

so

50

pfip.jka a prekla.lka ozvodov

so

81

czr,

so

82

rekofatrukcla ul Za slan co!

SO 73

koordlnaane komun kaane a

vimeta sla'|.
LV p.d. lini,ela LV p.i.
obl€kt
C"KN lm
"E' E-KN fm

15115144

1176

"

151158

85766

i6el

doba naimu

SO3l lprava Sach et kabe ovodu,
SO 41 prekladkaVN iinky
SO 43 prekladka vercjieho osvellena.
SO 44 veretne osvellefie
SO 73 koord naen6, komlnikadne a
opfcke kab
SO 80 slavebn€ Llpra!1, na valnorskej
soSt u,
SO 82 rekoratrukca Ll za slanco!

poaas doby

vistalbv

-a

obsluzn6 komun kacie

21)6a11

7504a

'

13639/2 a7
15lAAhAt
151A1h02

615

5A

151a2h 548
2196Ah 85157

SO10

20
3i
40
41
43
70
73
so 80
SO 82
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

vodovodna

pripoika.

podas doby vistavby

kana zacia spaskova,
kana zacia da2clbva
pripojka STLplynovod!,
nprava Sach et kabeovodu,
p.ipojka VN.

prekadkaVN ifky,
prekladka ve.etreho osvelena.

prckadka lroejovaho vedeila
koord naine. komunikaane a
oprck6 kab e
slavebne lpfavy na Vatnorskej

obsr!:n6 kom!nkecie

21968/3

2693

"

15102/1 548

soro

15113k 50
SO3l
21968n A5157 SO 4l
SO
SO
SO
SO
SO

43
70
74
80
83

da:dova,

kana izac a iiprava Sachiel k6belovodu.
prekl6dka VN Lnky,
prekladka verejneho osvetenia,

podas doby vtslavby

prekadka troeioveho vedena
pripolka NN pre CDS,

slavebn€ i'prary fa Valforskej
u

prleceste cez elekir dkove

21168/49 309 '

15115/3

45766

SO73

21i6al1a7

'

15115/3

85766

so73

"

15115/3

2]968/lOB

5659
27eA

85766

"

komunkadnea

SOlO kanal2acia-daidola
SO 31 lprala Sach et kabeovodu.
SO 41 prekladka VN linky
SO 43 prekladka verelneho osvelenra.
SO 70 prek adka 1ro eloveho @denla
SO 7s koord naine, komufikaane a

74
80
So 83

31608

koordinaa.e

poias doby vistavby

opticke kabb,

SO
SO

23A21

koordinaane komunkaiiea poias doby vistavby
optck6 k6b e.

15115n

05166

SO

73

poias doby ristalby

opl cke kab e
pripojka NN pre CDS
siavebne 0praw na Valnorskel
u
pr

eceste cez e eklr akove

koordinaane komunikaane
oplickd kebb

a

poaas doby vrslavby
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N4agistret hl. mesta SR Bratislava

JiJD[ Beata Nagyova
Odd. spre\,y nehnutel'nosti
Primac e ne n6m.
814 99 Bratislava
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1

Bratisiava, 3.apr20l4

Vec: Nevrh na niijom pozemkov - doplnenie podkladov
Na zeklade Vesho e-nrallu za dha 27.3.2014 vo veci navrhovatel'a: G.S.B.V, s.ro., Vansovej 2. 811 03
Brat s ava, l0O: 44 195 168, ktori je vlastnikom parcely 6. 13639/2 zapisanej na LV d. 1969 v kat. (].
BraiisLava Nove I\,lesto.
Vam v prilohe posielame upraven! tabulku pozemkov vo vlastnictve Hl. mesta SB Bratislavy a si aj v jeho
sprave a ktor6, resp. ich dasti, s, predrnetom nevrhu najm!. Tabulka by rnala blt zosLiladena s na6ou
Z adostbLr zo dia 10.2.2014, s doplnenou pracovnou vetziou dentiiikacie parcel a ich easti zo dria
7.3.2014, ako aj so stavebnlimi obiektam uvedenimr v prdvoplatnom Rozhodnuti o umlestneni stavby zo
dna 2A .4.2412.
Na tretej snimke zakreslr sitLrAcie je \yznadeni SO 73 koordinadn6, komunikadn6 a optick6 k6ble CDS, na
ktor6 v sudasnost existuj0, ale na ktor6 sa bude stavba pr pejat a zeroveri sa budI rekonitruovat. Objekt je
zahrnuii v orio:enei tabul'ke.

15102k

246

so3l

pripojka vody a kafaliz6cie
pripojka STLplynovod!
!prava Sachiet kabebvodu

so
so

41

43

prek adka ve.etneho osvelenia na Vano6kej

so

70

prekldLdka

SO 10
so 20

so 73
so
so

80
83

so

100

lrol€jov€ho vedenia
koordlnaEn6, komunlkaan€ a optick6
kdble CDS

stavebie !praly.a Vajiorskeju

.

prieceslie cez e ektridkove ieleso

V pripade otdzok alebo potreb zabezpeaenia dalsich podkladov a stanovisk prosim kontaktujte ma na tel.
disle 0901-902281, resp. na e-maiovei adrese varkonda@monlbel.sk .
S pol4tavaq,

Jolgen Vafkonda

1./3

13639/8

1519

r0
41
sO 50
so 60
SO 80
SO 82
SO 100
1117 so 10
SO 41
So 44
SO 50
SQ 60
SO 71
SO 72
SO 80
SO 82
SO 100
300 SO 41
SO 44
SO 50
SO 60
SO 70
SO 71
SO 72
SO 80
SO 8l
SO 82
SO 100
41 SO 44
SO 50
SO A2
SO 100
330 SO10
SO 41
so 44
SO 50
SO 60
SO 70
SO 71
SO 72
SO 80
SO 82
SO 100
202 SO 31
SO 41
SO 43
SO 44
SO 72
So73
So80
SO 8l
SO 82
SO 100
47

SO

So

15101/4

1514U22

15102123

15102t29

15115/98

15i9

1519

1519

15r

s

1519

Pripolka vody a kanalzacie
prekl6dka VN lnky

pripotkaa prekadka rozvodovCzT
nAmesiia prcd objeklom GBc,
stavebne lpraw naValnorskejul.
obsluzne komunikacie
sadove upra!'y

pfipojka vody a kaia izacie
preklAdka VN inky,
verejne osvetlenie
pripojka a prekladka rozrcdovczl
namestie p€d objektom GBc,
p€k5dka napajacrch vedeni DPB
prekladka ovadac 6ho k6bla nen arne
siavebne tplary na valnorskei ul.,

obslutn6 komunkacie
sadov6

'lpravy

pre(adka VN Inky
vercjie os@tenie.
pr'pojkaa prekadka rozvodovCZT,
nameslie prcd obleklom GBC.
prekladka lrclejoveho vedena
pr€Kadka napalacich vedeni DPB
prekladka ovladacieho kabladen arne
stavebne tpraw naVainorskejtl
rekonsl.ukca ul za slanicou
obsu:ne komunik,Lcie
sadove 0pravy

verejie osvetlenie,
pripojka a p.ekLadka rczvodov
obslutnd komunikacle

CzI

sadove upraw

pripojka vody a ka,ra izac e
prekladka VN iinky,
lerelne osveilenie,
pripojka a prekladka rczvodov
nameste pred objektonr GBc,
prek Adka troleloveho v€denia

CZI

prekadka rapajacicir vedeniDPB
prek adka ovAdacreho kabla menianre
stavebne ripraw na Vatnorsk€j u ,
obsluZn€ komlnkaci€
sadove lpravy
0prava Sachiet kebelovodu,
prekl6dka VN Inky
preklAdka verejn6ho osvetlenia fa Vanorskelul.
verejn6 osvetenie,
prekladka ovladacieho k6blam€niarn€

koordlnaan6 komunkadn€ a optck6 kSble cDs

sialebfeupravynavajnorskejul.,
rekonstrukcia

u

Za stanicou

obslu:ne komunikace
sadove lpravy

2.13

'13461t1

5567

1U61n

5567

21968/1

5567

15102n

14

733

246

SQ 74

pripojka NN pre CDS

so 74

p

so31
so 40
so 41
so 43
so 70
so 73
so 74
so 80
so 83

0prava Sachi6t kabelovodu,

so
so

Pripojka lody a kanalzacia
pripoika STL plynovodu
(prava Sachiet k6belovodu,

10
20

so31

so
so
so
so
so
so

so

42

pojka NN pre CDS

p€kladka verejneho os!€llenia fa Vano6kejul
preKadka lrclejowho \€denia,
koodinaane, komunikadne a optck6 kable CDS
pdpojka NN pre CDS
elavebne iipravy na Vajno6kej ul.,
prieceslie cez elekiriakove bbso

41

43
70
73
80
83
100

SO 31
sQ 80
so 83

p.eklAdka verejneho os\ellenia na Vanorckej ul
preklAdka lroleloveho !€denia,
koodinaanC, komunikadne a oplick€ kable CDS
siavebn6 rrpraly na Vajnorskej ul.,
p ecestie cez eleklriakove bleso

iprava Sachlel kabelovodu,
slavebn6 npravy na Vajno6kej ul.,
priecestie cez eleklridkov6 teleso

3.t3
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N4agistr6t hl. mesta SR Bratislava

Odd. spravy nehnutel'nosli
Primac a ne rlarn.
814 99 Bratislava

1

I

|

Bratsava,27.jan.2014

lfuonn t/ TP'r/nary

vec: Ziados{o zriadenie vecnvch

bremien

Na zaklade splnomocnenia a v mene spoloanosti G.S.B.V, s.ro., Vansova 2. Bratislava ako stavitel'a a
zaroveir na zAklade stanoviska HLavn6ho mesta SR Braisavyzo dha Sl.l.2Al2 a. MAGS SNM 35959/11.
ktor6 le sLldastou prdvop atn6ho Rozhodnutia o umiestneni stavby zn.: UKaSP-2A12'11/382/KON UR 10 a
n6sledn6ho prerokovanla PD pre irdely siavebn6ho konania na Magistrate hlavn6ho rnesta SR Bratis avy
dna 18.11.2013 tikal{rce sa stavby "Gtobal Business Center", roh Vajnorskej ulice a ulice Za stanicou,
Bratislava Ves timto

o zradenie vecn6ho bremena v prospech vlasinika pozemku p.6.

obchodn6 meno:

G.S.B.V, s.r.o.

stoto:

Vansovej 2, 811 03 Braiislava

13639/2 spoloanost:

44 1S5 168
osoba opravnena konaf v mene subjekt!: JUDr. lvan Piterka, konatel
lCOi

na prdvo vstupu, pravo prechodu a prelazdu, ulo:en a inZlnlerskych s eti, pravo stavb)
pre

stavbur "GLOBAL BUSINESS CENTER", roh Vajnorskei u. a

ul. Za stanicoL

na pr o:enich pozemkoch nachAdzajlclch sa v obci Bratlslava ll - m.d. Nov6 Mesto, kat. [2. Nov6 Mesto
podas doby vistavby.
lde o pozernky ktor6 sLl vo vlastnictve hl. mesta SR Brat s avy a budi na n ch vybudovan6, resp. budLl nim
prech6dzat pripojky in:inierskych seti pre novostavbu, aebo budi sli:it na vybudovan e komun kacii a
verejnich preslranstiev.
V pripacle olazok alebo potrieb zabezpedenia dh Sich podkadov a stanovisk prosirn kontaktujte nra na tel.
disie 0901-902281, resp. na e-ma lovel adrese varkonda@montbet.sk
S pozdravom.

Jorgen Varkofda

Fozhodn!tie o umiestneni siavby
Zaznam o prcrokovaniPD k siavbe GBC
kaiastra na mapa doikfur6ho izemia
LV d 1969, 1519,2355, 2382,5567
Siuec a stavby na podkiade kat. mapy
Vipis z OB

llro-aeea sl,tt
1.t5

MONTBET
rililililtililliliiltiililililtiltililitilililil]ilililil ililli

I\,4agistrat hl. mesta

flAG9P00Jc01 7

sR Bratisiava

Odd. sprevy nehnutel'nosti
Primacielne nem.
814 gg Bratisiava

1

Bratislava, 27.m4j.2014

Vec: Ziados{o zriadenie vecnich bremien
Na zdklade splnomocnen a a v rnene spolodnosti G.S.B.V, s.ro., Vansova 2, Bratslava ako stavitel'a a
zaroveri na z6k ade pravoplatn6ho Rozhodnutia o umiestnenl stavby zn : UKaSP-2012-1 1/382/KON-lJR-10
a nesledn6ho najmu pozemkov vo vlastnlctve hl.m. SR Bratislavy pre ddely stavebneho konania iikajiceho
sa stavby "Global Business Centef', roh Vajnorskej ulice a ulice Za stanicou, Bratislava Ves limto
Ziadame

o budice zriaden e vecn6ho brernena v prospech vlastnika pozemku p.d. 13639/2 - spo o6nosti:
obchodn6

sidlo:

menoi

G.S.B.V, s.r.o.

Vansovel 2, 811 03 Bfat slava
44 195'168
osoba opravnena kona{ v mene subjektu: JUDi lvan Piterka, konatel'

reo:

na prdvo vstupu, prevo prechodu a prejazdu, ulozenia in:inierskych sieti a ich pripojen
pre

stavbu: "GLOBAL BUSINESS CENTER", roh Vajnorskei ul. a ul. Za stanicou

na prilo:enich pozemkoch nachadzajLlcLch sa v obci Bratislava lll - m.d. Nov6 llesto, kat. !2. Nov6 l\,4esto.
lde o pozemky, kto16 si vo vlastnictve h. mesta SFI Bratislavy a budI na nich vybudovane nziniefske s]ete,
resp. budI nove pripojky ]nzinierskych sieti pre novostavbu, alebo budi slj:it na vybudovan e komunikecli
a verelnich priestranstlev

Skuiodn6 uozenje novich pripojeni in:injerskych sleti bude zameran6 geodetom poaas vystavby a
pred o:en6 spo u so Ziadostbu o kolaudaciu stavby G.B.C. na Stavebnorn urade.
V pripade o6zok alebo potrieb zabezpedenia dA Sich podkladov a stanovisk prosim kontaktujte ma na tel.
6isle 0901-902281, resp. na e-rnailovej adrese varkonda@montbet.sk .
S pozdravom,

Mgr Jirgen Varkonda

Prilolry:

Tabul'ka 6.T - Parcey v sprave lr'lagistratu h.m. SR arat slavy
Nov6 Mesto
Tabulka 4.2 Parcelv v sodve m.6. Brai slava

lll.

tab.

Parcely v spreve MlagistrStu hl.m. SR Bratislavy:

'1

13639/8

1519

9 so 10

1519

15101/4

15101/13

5567

15102t22

1519

1519

15102D9

1519

97

so

6l

so 50

pfpojka lody a kanaliz6c'e
prlpojka a pieKadka bzvodov czT

'I

so r0

prlpojka vody a kanalzacie

1

solo

pnpojka rcdy a kanalzecie

2
2

10

10

pipojka lody a kanalizacie

50

pripojka a preKadka rozlodov CZT

so

50

5567

5

SO,l0

5567

11

SO 1o
SO 20

3

pripojka a p€kledka rozlodov CZI

so

SQ 10

1519

.

so

22 so 10
6

15115/9a

CzI

pipojka a preklAdka rczvodov

2 so 50
15102123

pripojka vody a kanalizacie

so 50

1

pripojka lody a kanalizAcie
pripoika a prckr6dka mzvodov

p

pojka

wdy

a kanalizacie

pdpojka

wdy

a kanalizacie

czl

pipojka STL plynolodu

Rekapitulecia podla jednoUivich stavebntch objektov nove lS v celkovei dlzke:

ptipojka
pripojka
ptipojka
ptipojka

vody a kanalzecie
STL plynovodu

VN
a prckl^dka

rczlodav CZT

SO 10 = 147 n
SO20=3n
SO40=5n
SO50=72n

(vada = 53

n, kanAl=94 n)

Spalu vSetlE nov6 lS na parcelech v sptAve Magistretu H.m. SR Bfttislavy: 227 m

2.13

Parcelv v sDrave m.d. Bratislava lll. - Nov6 Mesto:

151422

151158

5567

151o2nO1

5567

4

SO10

pnpojka

31
39

SO 10
SO 50

pdpojka vody a kanalizacie
pdpojka a p€kladka rododov CZT

18

SO10
SO 20

prlpojka vody a kanalizacie
pipojka STL plynolodu

6

wdy

a kanalizacie

Rekapituhcia podla jednouivtch stavebnich obiektov nove lS v celkovei dEke:

pipojka vody a kanalizecie
pripojka STL plynovodu
pripojka a prckledka rozvodov CzT

SO 10 = 53 m (voda

SO20=6m
SO50=39m

= 37

n, kmat=

16

n)

Spolu viethJ nov6 IS na parcelech v spreve m.e. Bratislava - Nov6 Mesto: 98 m

Spolu

v'etw novd IS na parceach

vo vlastnictve hl.m. SR Bratislavy: QS m

3.,4

Vjpis

z obchodndho registra SR

Pcge I
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

tftrosodt
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Vypis z Obchodn6ho registra Okresn6ho sidu Bratislava I
Tento vypis me len informativny charakter a nie je pouzitel'n1i' pre pravne

ikony

!

vrozka aisto: 52635/B

(od:31,05.2008)

Sidlo:
(od: 31.05.2008)

tco:

44 195 f68

(od:31.05,2008)

31.05.2008

(od:31.05.2008)

spolodnosr s rueenim obmedzenim

(od:31,05.2008)

intinieEka ainnost - obstafavanie stutieb v stavebnictv6 v
rozsahu vohej:ivnosti

(od;31,05.2008)

podn'katel'sk6 poradenstvo v fozsanu vornei tivnosli

{od:31.05.2008)

obstarevatelsk5 ainnost spojena so sphvou a prenajmon

(od:31.0s.2008)

prenajom nehnutel'nostis poskytova.h doptnkoqtchstdieb

{od: 31,05.2008)

tovaru na naely jeho pfedaja konean6mu
spotreb itefov i /maloobchod/, atebo kIpa tovaru na !eety jeho
prcdaja inim prevddzkovateton Zivnosti /vet'koobchod/

(od:31,05.2008)

manatmentv roaahu vol'nej :ivnosti

(od:31,05.2008)

kLrpa

Shlomo Dov Shimshowitz
Hawazelet Hasharon St. 24

Haim Bruks Cohen

{od:25.06.2008)

Scheinpfluggasse 3/3

(od:31.05.2008)

Vklad: 3 319,3918 EUR Splaten6: 3 319,3918 EUR
zalo2ne p6vo: Zalo2ne p.evo na obchodni podietv prospech
zalo:n6ho veritel'a Raiffeisentandesbank Obe16stereich
Aktiengesellschaft, zriaden6 Z,nluvou o zriadeni zetotn6ho p15va
k obchodnemu podielu uzatvoren, dna 26,09,2008.

{od:18.08.2009)

v)tSka vkladu katd6ho

Shlono Oov Shimshowitz
Vklad: 3 319,3918 EUR Splaten6: 3 319,3918 EUR
ZatoZna p.evot Zabzne ptavo na obchodni podietv prospech
zAloineho veitel'a Raitfeisentandesbank Obertisterreich
Akliengesellschaft, zr'aden6Zmtuvoo o zriadenizatoin6ho pEva
k obchodn6mu podielu uzatvoren6 dna 26.09.2008,

{od:18.08.2009)

{od:31.05.2008)
Haim Bruks Cohen

Scheimpflusgasse 3/3

(odt 12.02.2014)

Vznikfunkcie: 31,12,2013
Konatel'kona v mene spoloanostj vo v5etkich veciach

http: uuu orsr'..Uv1pi..:'11|

D l2!,'0jdSll) 2&P 0

{od: 31.05.2008)

)6.

5. 2014

Vipis

z obchodndho registra SR

Page 2

JUD.. lr3LEjlglka

of2

(odt 12.02.2014)

Piesthny 921 0t

Vzniklunkcie: 31.12.2013
Prokurista kona v mene Spoloanosti samostatne vo vsetkich
veciach. Prokurista za Spoloanost podpisujetak,:e k
vytlaEen6mualebo napisan6mu obchodndmu fienuSpotoanosti
pfipojl do.latok "perprocufam" a svoj podpis. ProkirE zahrnuje
opntvnenie scudzovat a zata:ovaf nehnuiel'nosti,
6 638,7836 EUR Rozsah

splatenia:6 638,7836 EUR

Obchodnespoloanosf bolazaloZen6zaktadatet,skou tistinouzo
dria 16,5.2008 v zmysle ust, SS 105 - 153 z6k.

2ne.i neskoGich predpiso!.

i,

513/1991 Zb. v

\od: 12.02.20141

(od:18,08,2009)
(od:31-05,2008)

Rozhodnutie jedin€ho spoloEnika zo dna 10.06,2008,

{od: 25.06.2008}

zSpisnica z mimodadneho valn€ho zh.oma:denia zo dna

(od:04.10,2008)

09.09.2008.

Zapbnica z valn6ho zhromatdenia zo dria 15.06.2009-

(od:18.08.2009)

Zapisnica z mimoriadneho valn6ho
3l.12.2013,

lodt

zh

fomardenia zo diia

12.02-2014')

23.05.2014
26.05.2014

SR N6vod na pouZivanie ORI ] Naia adresa
Vyhl'adivanie podLa : obchodndho mena I identifikadndho disla
sidla spi\ovej znaul,l priczvisl.r a mend osnb)

O obchodnom registri

E

StrifuJ<ovd hodiny na registlov.ich sridoch

Formul6r'e na poddvanie n6vrhov na zipis do obchodn6ho registm

http: nww.orsr.sk/r,l pis.aspllD= 12o205&slD 2&P

0

26. 5.2014

Vlpis

z obchodneho

registra SR

Page
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

tffiamsoft

OBCHODNY REGISTER
NA INTE

sul

RN ETE

t-1..1

Slovenskyl I ElgEngtish

Vipis z Obchodn6ho registra Okresn6ho sidu Bratislava I
Tento vipis mA len informativn! charakter a nie je pou:ite|ni pre pravne akony I
Vlotka aislo: 44549/8

reo:

MONTBET, s, r, o.

(od: 26.09.2013)

Sott6sovej 12
Bratislava 811 08

(od:26.09,2013)

36 737 640

{od: 10.02.2007)

10.02.2001

(od:10.02.2007)

spoloenost s rudenin obmedzentft

{odj 10.02.2007)

klrpa tovaru na naely jeho pfedaja inim prevadzkovatetom

(od:10,02,2007)

tivnosti /vel'koobchod/
knpatovaru na (aelyjeho predaja koneen€mu

(od:10.02.2007)

spotrebitel'ovi /malobchod/
sprostredkovaretska dinnos( v rozsahu vornej zivnosri

lod:

reklam.a a propagaana ainnost

lod.. 10,02.2007J'

organizaino-ekonomick6 poradenstvo
prenajom spotrebn6ho tovaf

lod,

u

10.02.2007J

(od:10,02.2007)

technicko-organizaane zabe/peeenie ku nrnych. spotocenskych
sportovich podujati v rozsahu votnel2ivnosti
automatizovane spracovanie !dajov
podnikatel'sk6 poradenstvo v roaahu vot,nej

10.02.2007J

a

(od:10.02.2007)
{od:10.02.2007)

iiv.osti

poradFns(6 iinnosfv oblast' vydavania penodickej

a

vydevanieperiodickicha nepeiodickichpubtikeciiv rozsahu

(od:10.02.2007)

lod,

10.02.2001)

(od:10,02.2007)

\od.l0.02.2007)
faktoring a forlaiting v rozsahu vot,nej iivnosti

(od:10.02.2007)

lod: 10.02.2007)
prenajom notorovich vozidiel

(od:10,02.2007)

prenajom priemyserneho rovaru, strojov a zriader '

lodt 10.02.2007)

technicko-organizaan6 zabezpeCenie kuuov, Skoteni,semin6rov,
rekvalif ikacii v rozsahu vol'nej :ivnosti

(od:10.02.2007)

poskytovanie !ve.ov z vlastnich zdrojov nebankovim spOsobom

(od:10.02.2007)

leasins - prcn6jon hnutelnich veci v.o6ahu vornej tivnosti

(od:10.02.2007)

obsiarevan ie slu:ieb spojenich so spfavou bytov6ho a

(od: 10.02,2007)

prenajom nehnutelnosti, bytov a nebytovich priesrorov s
poskytovanim doptnkovich stutieb-obstaEvatet,skAninnost,
spojena s prcn6imom nehnutel'nosti

http://www.orsr.sUvypis.asp?lD=9

1

604&SID=2&P:0

(od:10.02.2007)

26. 5.2011

Vipis

z obchodndho registra SR

Page 2

poradenskaainnosf vobtastiautomatizovanehosphcovania

(od:10,02.2007)

montd2, idrtba a oprava telekom u nikaantch zariadeni

lod:10.02.2007]'

poskytovanie sofhvare - predaj hotovich pfogEmov naziktade

(od:10_02.2007)

vynotovovanie webonich stranok

{od:10.02.2007)

prlpravn6 prace k reatizacii stavby

uskutoiriovanie stavieb a ich zmien
dokondovacie stavebnE pface prireatizacij exteri6rov a interj6rov
vyroba jednoduchich virobkov

z

of2

kovu

opracovanie kovo jednoduchtn sp6sobom
6istenie kanalizaantch syst6mov

AndreiSabik

lodt 17.10.2013)
{od:17.10.2013)
(od:17,10.2013)
{od:17.10.2013)

(od:1f.10.2013)
{od: r7.10,2013)
(od:26.0S.2013)

deNent Hddok gsl

82

Hvie2doslavovo namestie 16

(od:26-09.2013)

Vklad: 588S EUR Splaten6i 5 889 EUR

(od:26,09,2013)

Vklad:750 EUR Splaten6:750 EUR

(od: 26.09.2013)

ViSka vkladu ka:d6ho

(od:10.02.2007)

Andrei Sab|k

dedent

(od: 26.09.2013)

Hrgdok 951 82

Vznikfunkcie: 19,09.2013
v mene spolonnosti konaji konatetia samostarne.
6 639 EUR Rozsah

splatenia:6 639 EUR

lod:10.02,2007)
(odr30.09.2010)

Obchod na spoben osf bota zatoZenA zaktadaret,skou tistinou 20
dna 21.11.2006 v zmysle SS 105 - 1$ zak. 6. 513/1991 zb. v zneni

(od:10,02.2007)

Rozhod nutie jedin6ho

(od:26,09,2013)

neskor$ich predpisov.

spoloinika spotoanosti zo dna 19.09,20i3.

23.O5,2014

26,05.2014

O obchodnom registri SRlNdvod na pouzivanie ORI Nala adresaM
Vyhfaddvanie podl'a i obchodndho mcna I identifikadndho disla
sidla spisovej znadky I pr.iezviska a mena osoby

Srrdr ,orc hodiny na regi,rrcr,l,ch sLrduuh
Fonnul6re na pod6vanie n6whov na zdpis do obchodnilto registra

http://*la,w.orsr.skhJpis.asp?ID-9

1

604&SID-2&P:0

26. 5.2014
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VVPIS Z KATASTRA NEHNIJTEI]NOSTI
alkre:
ilbec
:l;L.sr.;r;:.

:
llll Brar:islara IiI
: !2ll 146 lll n..-:. lioiiE MESlar
i:emre: !04 690 Noti lltsT!

[].:late a{l:u;ine li : il.t-.2111{
DiiLDJn ryhr-rt.'renia: l_i,43,:!r11

:rs tyhoto./erra : l!rl9:-rr

\TYPIS Z LISTU VLASTNiCT\TA i. 1519-iiAStOiNi
aAsi

.o-: I4AJET(O,.'' FarDsr!-TA
PARCITLY resistra "C" evidovan6 na katastfliloci DaDc

?arceli:
ilslo
''

tl.Tera
r n2

zastaran6 plc.hy a P;dvcria
to.ire pLochy
os laln6 p]o.h,t
ostatn€ plcchi/
ostatne plochy

4l
il:l
,10 0
41
-r l0

at)9/ta

I5101

./ ,1

:,ari2 | 22
:5\42 /2 i

)\'al/29
I5r 15/96

+

'

Spascb fi.un !rr.i es i-. Prarrrr/
v!,u4. p. chr.n p.zenkD !2lrr1

D.uh
pozemku

*+

Osratn6 PARCELY reeistra "C" newZiadan€ +

L3
11

i

l?
3l

1
1

31

i

**

1t 1E

22

l

K4.] L.rnaesrneira pozenkL
I - Pozemok je uniestneni

aAgi E:

yrlsrNiir: A rliE

iisLo

:L

I

niesto'-r!aL6ho

opv\vNENE osoBr

o o
'P'
pobylu LsidLn) !last.1aka, spolu Last.,cky podiel

Lllarne nesto SN l3ratisla.ra, Frinacialne nenestie 1, Bratasf:v;, P!L= 114 9e,

rdo:
spoluviasinicky

Tltuly

alsi a:

! zastavarcm izenl .b.e

i!-RcH!

Vtl)o(!r.ra programon \\ISKAN - VIJCK 2003-5

00603481
podj.e l. :

nadobudnl,Li
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v*PIS Z KATASTRA NDIINUTELNOSTI
Jdaie akr:uilne k : a-r.ai.2a11
Diiun vyh.t.r".,ia: 2a.a-1.21''!
': '/yhci.i"'eni: : 14:11:'1u

:
lal niatrsir-a 1LI
. 5/9 31f nA-n.i. r:O\ii MESllri
Btr:asr:r;Lxe l:enLie: E!,1 590 NOv! tltrlo

!i...
i.e.-

vi'Prs z LIsTU vLAsTNICTVA
aAii !:

iirstoini

a.5567 -

llAJar:{ar,,A PoDsrATr
PARCELY rcsistra "C" evidovand na katastrilnei malre

riincra

?ar.eli:

s!,6sob Druh Unies:. Pri,iny
P. chf.n p.zenku vzran

D.rf,
pozenru

./yuz.

1:151 /1

22

:i.vba na larcele 13451/1 je eti.lovan; na !V a.
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ri6.1 spOsobu

.

ryuZlvania
22-
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3225.

Ostatne PARCELY resislra "C" newziadand
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++

pozemku

Ko.l lnies r:nenia !ozenku
1 - !ozemok te rniestneni v zasra'ar,on ::i2emi obc.
LaC pre.rneho vziahu

5

vlastnik pozenku nie je vraslnik.m stalby postatenei na l-']n:-c pczenku
(pozenkoch
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PARCELY reeistfa "9" evidovan6 na maDc uraendho oDeretu
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60 crie pdda
56? vo.lne Dlcchy
50 ZastavanA !lochy a nadvorla
416 1'.ra1e rrarne porasty
5: ostatn6 plochy
110 ostarn6 plo.rh!
85157 Zastavan4 !lochy a nadvoraa
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V LASTNi ( | vA (.t50/ - cl:rsrocnY

rr.: Ul.rfTntrt: llrDsrA:A
PARCELY fegistm "C" evido!ani na krtesidlnej mape newiiadan€
PARCELY reqistra "E" evidovan6 na nnDe uriendho operitu

Iesr:'1ad Uina:s t .
.rrun.p, pozelKr

i51it/M
15115 /:

i]

615 lrral. tr:rne porastl/
85166 Trval6 trarne porast!
**

*

?6voC1e Pciet
p. JO
k. .r.

1:

Ostat[6 PARCELY req;stra "E" neF/ziadand * * *

(6d nesriladr Crf,hf, pc:er,ku
11 - Io.lne p Lochl
13 - Zastanal6 pLochy a nadvcria
.
Ii6d miestaeria pozenk r
1 Pozenok ,re umiestae.t; v zastataloa nzemi obce
aF-si B: vLASTNici A rNE opLllrllENF osoE:

Priez'/:sko, neno {nazor) , .odne ,.-ezr'lsko/
a nie:to tr!-al6hc pobytr lsiclc) f,Lasinlka, spolurlasinicky
Caas!ni

1

od -'
podi3l

o --

i pravnehc vziaiu: vlastnik
Plrnacielne nan.1, 81499 B.atisfa'a
0fat,ia1
I/I
SpoIuvlas:nicky podl,-L :

HL:v.6 ,qesic Si Bratisla'a,

T tr y.:,lrbLrLU:i:

ne y:i:d:o:
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Urad geo.l6zie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Wpts z rarasrRa rueuruutelnosti
Okres Bratistava

t

VytvorenC cez katastrelny pon6l

MESTO
Mesto

Daturn vyhotoven a '10.0'1.20'14
Cas vyhotoveria] 10:22:55

Obec: BA-m.6. NOVe
Kaiastralne lzemie: Nov6

Wpts z ltsru vLasrNicrva e. tseg
AAsf A: htAJETKovA PoDSTATA

PARCELY registra "C" evidovan6 na katastralnej mape
Parcehe

eisb

Vinera

v

n2

Druh

pozenku

7130 Zastavane plochy

136391 2

SPdsobvyuZ.

P. Umlest. pozenku Pftvny vztbh Druhch.n

17

a

Sp6sob ryuZ ivania pozenku:
17 - Pozenok, na ktaran je pastavena budova bez aznaaania

I

supisnin aislan

Unieslnenie pozenku:
1 - Pozelnak je umlestneni v zaslavanah irzeni abce

cAsf B: vLASTNictA tNE opMvNENE osoBy
PoL iislo Piezvisko, meno Oezov), rcdni piezvlsko,

ddtum narodenia, rc.tne Eisto

niesto tNataho pobytu (si.Io) vlastnika

Liaastnikpravnehovztah!

nadobudnutia

Spoluvlastnicky po.liel

vlastnik

1 G.S.B.v.. s.r.o.. vansovej
reo :
Titrl

(to) a

'|

2. Bratislava. PSd 811 03, SR

/1

Knpna zmluva V-32187/08 zo dna 11.11,2008

CAsT C: TARCHY

l

Zelotn6 prevo v prosp6ch Raiffeisenlandesbank Obe16sleneich Aktien gesellsch.n so sidlom Europaplatz
1a,4020 Lanz, Rakisko na pozenok parc.a.13639/2 podla V.26461/0E zo dna 19.08.2008

Bez zapisu.

lnformativny vipis

111

Aktualizaciakatastr6jnehoport6lu: 08.01.2014

MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie lzemn6ho rozvoja mesta
Primacielne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

oddelenie spr{W nehnutel'nosti

JUDr. Nagyovi /171
TU

.171,ir.'

J," ' . - |
r::
) /'i\/1",

/l

dna
NaSe a'slo
11.04.201,1 MAGS ORM 47233114 2J32li ,

Vybavulelinka
lng. Mosnt508

V65 list aislo/zo

HtA Ztu3o?/totv

Brat slava

I5.05.201,1

/

Vec:
Uzemnopl6novacia inform6cia

OSN (za Ziadatel'a: G.S.B.V.. s.r.o.)
22.01.2014
13461/l o vinerc 1,1m'; 13639/8 o vjraere 47 m';

ziadatel':
zirdost zo dnt!
pozemok parc. aislo:

15101/4 o vlimere 1117 m:; 15102/22ovimere300rn'];
15102/23 o rymere 41 m'!-15102/29 o I/mere 330 m';
I5l l5/98 o \."trnere 202 m'
Pozemky registra ,,E': 13461/1 o $imere I nr :
15102/1 o1.timere246rnr;15113/1 o rjmere 42 rnr:
21968/1 o ilmere 733 m'
- podl'a Vami prilo;enei maDkv

katastrdlnc izender
bliZsia lokalizicia oozenlku v izemi:
z6lner Ziadatel'a:

No!i

Mesto
Vajnorski ul. a ul. Za stanicou
v srivislosti s realizaciou stavby ,,GLOBAL BUSINESS
CENTER, obchodno- administrativna budova'i, na rohu
Vajnorskej ul, a ul. Za stanicou (iedn6 sa o pripojky iri.
sictij preldddky ini. sieti, stavebn6 ipmw priecestia na
Vainorskei ul, a Dod.)

Uzcmni plrn hlavndho nesla SR Bratislavy. rok 2007, v zneni zrnien a doplnkov stan.\ uje pre uzenrie.
ktoftho sLidasfou sri pozemky parc. d. 13,{61/1 o vimere 14 nz;1363918 ovimere a7 m':; 15101/4
o v;itrere 1 1 l7 mr; 15102/22 ovinere300m:; 15102/23 o vj'rnere 41 m']; 15102/29 oqimerc330mr;
15115i98ovinrere202m'?; pozemky registra ,,8"r 13461/1 o\"imere 1m'z; 15102/1 o \'irncrc 246 nrr
15113/1 o vinere,l2 nf;21968/1 ovjmeLeT33 m'z, funkind \.f{zitie irzemia:
. nimestia a ostatn6 komunikain6 plochy
. zmie5an6 izemia obchodu ,sluZieb virobnich a ner"irobnich, k6d 502, roz\ojord izerric,
reguladni k6d N
. obiianska \Tbavenost' celomestsk6ho a nadmestsk6ho viznamu, k6d 201, rozrojov{ rizenrir.

rcguladnik6dLaM.

La!rinska 7. L poschodle e dven 208

TELEF6N
02/59 35 62 35

FAX
02/59 35 64 46

BANKOVE SPOJENIE
CSOB: 25829413,4 500

co
603 481

INTERNET

M.bratslava.sk

E.[4AIL
orm@braislavask

Upozonir{jcmc, Ze v predmetnej lokalite (hlavne v komunikicii vajnorskej ul.) evidujeme trasy
vodovodnej plipojky DN 300 mm, kanalizaanej pripojlry a zberada CV, plyn6rensk€ho zariadenia STL
DN 300 mnr a rozvody CZT (centr6lne zasobovanie ieplom).

Nimestia a ostatn6 komunikain6 plochy st verejne pristupnd nczastavand piochy v mcslc
ohraniieni inimi llnkdnlimi plochami. Pod irroviiou ler6nu je moznd umiestiovaf zariadenia

tcahlla&cij!

, podzemn6 parkovacie garriie, podjazdy, podchody pre chodcov.
plevadzky obdianskcj Wbavcnosti urdenej pre Siroki verejnost'. Sndasfou pt6ch nrimesti a koridorov
sil spravidla: zelei. mestski mobiliAr. prlky verejn6ho osvetlenia, prvky dopravn6ho znaicnia.

4_Jsdglrq

vitvamd uIneleck6 diela.

zmieian6 zemia obchodu a slutieb rjrobnich a nevirobnjch, aislo hrnkcie 502
Podmienky funkin€ho rl uiitia pl6ch
Uzerria pre rmiestiovanic obsluznich zariadeni obchodu. qirobnych a neqirobnjch

sluZieb

s prisluSnimi sivisiacirni dinnost'ami.
Siriastou izenia s{ piochy zelene, vodne plochy ako stdasf parteru, dopravn€ a technicke \Tbavenie
a zadadcnia prc poziarnu a civilnri obranu.
Sp6soby !-auiitia funkinich pl6ch
Prevladajicc: zadadenia obchodu, zariadenia \irobnich a ne\l;robnich sluZieb
Pripustn6: V tzcni je pripustn€ umieshlovaf najme: zariadenia velkoobchodu, \iistavn6
a pfedvAdzacie priestory, skladovi are6ly, distribudnd centrii a logistick€ parlq, zeleir liniovir a plosnir.
vodni plochy ako sirdasf pafteru a pl6ch zelene, zariadenia a vedeni^ technickej a dopfavne_i
\l,bavenosti Fre obsluhu Lizemia

.

obiianska vybavenost'celomestsk6ho a nadmestsk6ho \"iznamu, dislo funkcie 201
Podmienky funkin€ho rf uiitia pl6ch
Uzemia areilov a komplexov obdianskej rrybavenosti celomestsk6ho a nadmestskeho viznamu s
konkfdtn_vmi nirokmi a charaktcristikami podl'a funkdn6ho zamcrania. Sridast'ou lizcmia st plochy
zelene, vodnd plochy ako sirdast' parteru, dopravD6 atechnickd vybavenie, gariie a zariadenia pre
poiiarnu a civilnri obranu. Podiel funkcie b:ivania nesmie prekroiii'30% z celkolich podlazn)'ch
pl6ch nadzcnmcj dasti zdstavby tunkdnej plochy.
Sp6soby rT uiitia funkinich pl6ch
Prevlddajice: zariadenia administratiw, spra\y a rjadenja, zariadenia kultury a z6ba\-, zariadenia
cirkvi a na vykonhvanie obredov, ubytovacie zariadenia ceslovndho ruchu. zariadenia verejn6ho
stravovania, zaiadenia obchodu a sluiieb, zariadenia zdravotnictva a socielnej starostlivosti.
zariadenia skolstva, vedy a viskumu
Pripustn6: V izemi je pripustni umicstiovaf najmar integrovand zariadenia obdianskej vybalenosli,
arealy vol'ndho dasu a multifunkine zariadenia, irdelovd zariadenia verejnej a ltetnej sprAvy, zeleii
liniovt a plo5nt. zariadenia a \.edenia technickei a dourylgi lryblJcllllll ptg abllubu uzllua

Intenzita vyuiitia izcmial
Parccly sLi siriast'ou fzemia, ktordje definovan€ ako rozYojov6 fzemie, regulaini k6d L, M a N.
Rozvojove Lizemie je irzenie mesta, v ktorom lizemni pl6n navrhuje novir vistavbu na dotefaz
nezastavanyich plochnch, zdsadnri rnenu funkandho vyrliitia, zmenu sp6sobu zristavby velkdho rozsahu
Vdanom nzemi nzemni plin stanovuje nasledovn6 fegulativy intenzity vlr:itia irzernia, \ iaTucc cr
k urdenelnu funkan€mu vvu:itiu:
RcsulatirI inrenzitv r.\'uzitia roz\ o
h uzemr Dre vnritorna mesto - mestskr aasti: Nova Mcsro
Priesto.ov6 uspo.iadrnie
K,id
K6d
\LP
KZ
L

3.3

201

ztstalba foinou lisl,orjch objektor
v uzlo{ch pricsloroch ncstskej srrukturv

aviirnci

celel

0,30

0.25

0.70

0.lil

hierarchjenenskich centief

irlcnzivna zislavba OV ! pricstoroch
v dopravnich !zloch Dedzinirodndho

zlstalba fornou viskovicb objekror

2Al

0.10

0,2i

0,211

0.25

intenzlua zdsnvba OV na nzcmiach
envnonBent6lnou z6fa7-ou (oo sarovanich
pkrhiich s chemickim zanorcnin

0.52

0,10

intcnzivna zdstalba OV v pricstorcch
v dopravnich uzloch medzinrrcdneho

0.60

0.10

r uzloich

priestoroch nestskc.j Stntktutf
av r6mci celei hiemrch ie neslskich cenlier

s

'

tf.dpriesto,r" Drip prie*or} nad dopravn)trnri zdiadenimr

{r

ztulavba v nzemiach s enviromrentahrou zAt azou (chemicke zafa?enre

Pozninrka: v prienorovod

. l.id ,\

lsroriadoi rcltcktov icriskolich limilo!

nzenia) zonaPibinova, Tina Chalupkova
zijstavby MPR a pamiatkoveho nzeria CMO

rozvo ovil plocha je v sneasnosli neregulolalel'nii, lzhl'adom na chibaji'ce lslupy zobl.sti .koldgie, doprav).
lrmedzenia be4ernostn),ch pdsicn a pod,

.

itklet patllatijch ptach (lPPl uddva ponH celkovej vimery podis.znej ploclrr nadzdnnej a.sii zenavbl k celkovej vimere vlmedzendho
(zemia funktnej plochy. prip.lel C6ti Jo lblnulovany alo na\irdlnc tripustna
llatiiia n7.nri3 vlhodou tohlo ukuovatcla jc
'nicra
zroznornelnost .jednoznacnon nmoreret potiadavky !lednoduch, no:nosf vljadEnl.
d.lllch nadvrznjch ukdovaLefov, kriLllil

.

hder tunankich pti.h (tzP) udiiva pons srllN zAravmtch Dlnch eo lynedzeion nzemi lurklncj ploch!. prip jej i6ll k(lkovcj
rlnicrc lymedzeneho nznia. Je naroveni yzlirislosli na polobe a
kodretneho nzenria. na spisobe lunkdneho vluzilia ani

r
.

'izname
m.dzizapoaltatclni6lnlochmlz.lcnc (zclcn.a ratlo'n lcrinc, zclcil Dad podzcmnlmik.Dltrulcianil
acclk.vou limerou vlDedzetrebo nzemia Vreeulicii stoovuje niirok) na nrinimdlnt rozsah z.leno v itnicl regulor cj iufkliej tlothy
aNsobj vo lzdjon'ncl trcviudosti svlashou tu*ciou Starovari F najma r zivnlosti na rposobe funklndho vyuiiLrn apolohe
koeficient zeleE (KZ) udrvd ponrer

r rancl mesta.
pldiel zapolnalelnich ploch zclcrc v uzimi (m') = Kz x ..roha tunkdrrj plochy(n')
Nzvotovch. nzenia

Pre poslidenie investidniho zllmeru nach6dzajtceho sa len v iasti funkdnej plochy platia na ploche. na
kto.ej m6 blt'realjzovani zemer zrstalby definicie a ukazovatele intcnzity Duzitia izcmiazi\;zni pre
celLi lunkdnir plochu. V konk€trorn bloku je moind rielit' nivrh z6stavby celdho bloku s \tadfetljn
ctapiz6cie zdstavby, a to na irrovDi riesenia UPN Z, US Z, resp. dokumentacic l)rc uzernn€ rozhodnutie.

Ilfo|rrujeme Vds, Ze Uzemn;i pl6n hlavn€ho mesta SR Bratislavy, rok 2007 ajeho zmely
a zlrelly a doplnky 02 sri zverejnen6 na adrese:

a

dophky 0l

.
llttp://w*$.bfatislava.slrvismo/dokumenty2.asp?id ore=700000&i
DalSic izemnopleoovacie dokumentic;e a rizemnopldnovacie podklady sr.i zverejnen6 na adlcse:
http://www.b1.atislava.skJvismo/dokumentv2.asp?id
ore-700000&id=743 84&p1=53195.
I(omplexr€ intbrmdcie o Vasom z6ujmovonl tzemi ziskate nahliadnutim do zrerejnenlfcl hore
uvcdcnich dokumentov.

UpozofiiLrjeme, Ze predmelom {rzemnopl6novac€j infon-ndcie nie su majetkovopr6vne vztahy k pozenku.
Uzen opl6novacia intbrmllcia na ten isti pozemok m6ie byf vydand viacerrrn Ziadatelbm.
Uzernnopldnovacia informncia d. j. MAGS ORM 4'1233114-253211 zo dia I 5.05.2014 platijeden rok odo
diia jej vydania, ak nebola schvelenA nov6 lizemnoplinovacia dokunendsia alebo jci zmeny a doplnk-v,
na ziklade kloqich bola Wdanr.
S

pozdmvon

r"e.

...- -.
Co: MC ORM - archiv

Mia Kullnrydvlr

veduca odde.lefiia

Stanovisko technicke.j infraStruktriry
Retelenl: Nag

Ziadatel'
Predmct podxni2

Najonr puzeLlkut

Katastrilnc izemie

No|d Mesto

larc.c.

( .j.

MAGS OUGG 47 666i2011-253 212
\'{ACS SNM 42 376i20r4

a.

Tr i.j.

TIt26t/11

EIA d.

D:itun prijmu na TI

30.1.201,1

Podpis ved. odd.

Dntum crpcd. z

TI

5.5.rolr

- 6. B5

20,_

|

1l

oucc

-161

1

362/1 4

/1,1

Konu:

sLrl-/

;l

bts

4a'l

Zdsobovanic vodou a odkanalizovanie : Ing. Daniel Pospilil
Pd stavcbnich prlcach reil ektovat' existujLice ledenia techrrickej infraitrukt[ry

Ziisoho\'anie clcklrickou energiou : Ing, Pcter Hreiko

vajnorskou u1.je rczcn'ovanii trlsa pre 110 kV kabel 1i ]'N rn.B:r. r.2007) T[to skutodnost'
treba lcSlektovaf.
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MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Primacidlne nem. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

STBORNE STANOVISKO
k n:ivrhu na predaj/prcn{jom nehnutel'nosti hl. m. SR Bratisla\'!
za oblast'dopravy

A: IDENTIIIKACIA PODANIA:
Doilo od (oddelenie. clcituxt):

sNM,

Pfedmet pudcnial
rslo OKDS:
Ziadatef:
Katastr6lne irzemie:
Parcelnd dislol

naiom oozemkov

Odoslan€:

I 7.,+ 2014

pod

r).

M.,\CS SNM 42376/2014

G.S.B.V. s.r.o.
No\'6 Mesto
13461/1, 13639/8, 15101/4, ), 5102/22, r 51 02t23.
15115/98, 13461/1.15102/1, 15113/1.21968/1.
o
pod e.
v'o
21. 05. llJ'1i

/

ddtttn)

1

5

1

02t19,

(e

B: CIASTKOVE STANOVISKA ODDELENI:
B1: Oddelenie doDravn6ho iniinierstva:
23.4.20t4
PritleiLele (dLitLt r.

?od. d. oddeienia: -2532r4
oDI/ 197/r4,P

Ins. Barlokovd

Spracovatef ar?eror:

Tcrt stanoviska:
Z hl'adiska riesenia ve|ejndho dopravndho v-v-bavenia k nij u aasti .jednorli\'lich pozemkov
pafc.i. Il46l/1, 13619/8, 15101/4, 15102122. 151A2123, lsl02/29, 15115/98, 13461/1. 15102/1,
i5i1l/1.21968/1. v k. i. Bralisla\a Nov6 Mcsto z d6vodu realizricie pripojky NN p|e CDS,
pfipojky vody a kanalizecie, prekladky VN linky, pripojkl a prekl6dky CZT, stavebnich iprav na
Vajnorskej ulici, rekonstrukcie ulice Za stanicou, sadovjch iprav atd'. v srivislosti s realiz6ciou stavby
..CLOBAL IIUSINESS CENTER'. (roh Vajnorske.j ulice a ulice Za sianicou) uvddzanre :

.

vzm)sLe Uzcnn€ho plinu lrl. m. SR Bratislavy. rok 2007 v zneni zlnien a doplnko! nie su
predmetn6 pozemky dotknutd ziadnym vihl'adorjm dopravnlirn zimerom.

.

K stavbc ,,GLOBAL BUSINESS CENTER" bolo vydlnd sihlasn6 Zriv:iznd stanovisko hlavneho
mesta SR Bmtislaly k investianej dinnosti s dGlom MAGS ORM 51177/10-318336, dna
9.12.2010.

Na zdklade

\,_""SSie

uveden6ho k nl1jmu pozelrkov nemdmc pripomienky.

Vr b:r end drjrrrnr):
Sch\6IiI di,a. hneno, ditum)l
Prnraci6lne

n6n I,llL

poschodie.

23.4.2014
Ine. MikuS

24.4.20r4

a dveri308

BANKOVE SPOJEN E
IdO
INTERNET
TELEFON FAX
o2l59 35 61 95 o2l59356439 VUB6327012/0200 603481 lvw.braislava sk

E.IIA L
okdsv@brathlava sk

82: lLeferdt ccsln6ho sDrivneho org{nu:
Ptideletrt ftldtt1n ).
SpucovatcL'amerTor:

Pod. d. oddelenia: IOKDS 47005/14/251214

24.04.20t4
Ing. Strndd

Text stanoviska:

Z

hl"adiska cestndho sprivncho org6nu neminte k predmctnimu niijmu pozemkov
nachridzajricich sa pod miestnou komunik6ciou l. triedy Vajnorski ul. vljhrady za
nr c\ poziaJ.rr iek.
doJrz:rn.r
'raslcdor
l. Pred zaiiatkom rozkopiivkovich priic je potrebnd poziadat' o vydanic povolenia na
zvlditne uZivanie mieslnej kon'runikdcie Lall. triedy na uzemi hlavn6ho mesta SR
BraLi.lrr r - r.-'zlopcr kor c por olenie.
2. Vzhladom na fprar.u parametrov pripojenia komunikecie Za kas:imolL na Vajnorskrl u].
je potrebnd poziadaf prisluini cestni sprdvny orgrin o zmenu pripojenia komunik6cie.

\ybaven€ (ditum):

Schr'lrl di.

(n'rcno, dLitum):

25.04.2014
\.2. Lrg. Slimiko\'6

83: 0ddelcnie snrirY komunikicii:
7.5.2014
Pi'delene kl/itum)l

28.M.2414

Pod. c. oddelenia:

osK 253216/2014
Hn-231

Sprxco\ atel frrLr?.rl
Text stanoriska:

R. Horv6thovii

Z hl'adiska oddelenia spriivy komunik6cii suhlasime s nAjmom pozemkov (podfa Ziadosti)
v k. ir. Novd Mesto za nasledovnich podmienok:
- ziadame rcSpekiovat' a chrinit' pred poSkodenim zariadenia VO v sprdve hlavn6ho
nlesla
- r'pripade ak€hokolvek zisahu do VO ako aj projektovti dokumcntdciu pl6novanjch
stavieb iiadame vopred korzultovaf a predloZit' na 1,ljadrenie sprlvcovi VO MAG
OSK a prevddzkovatel'ovi VO f. Siemens s.r.o.
\,t\bdvene d.itum)l
Schv61i1 dia (neno, cltitum):

10.5.2014

Ing. Meltanikovd

19.5.2014

lng. Kvetoslava turn6
zristupkyia riaditef $ magistritLL
h'nelro nre.L "
I,laditrit-l
'
tr }i \
ZaslnpcJ n l I' rJFgfii {l'
nLA'rLl L r ''r,n. ,L
al4Lr!' IJrr 11! rar I

MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie Zivotn6ho proslredia a mestskej zelene
Primacia ne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

'

Oddelenie spdvy nelmutof nosti

TU

V6S list aislo/zo

IiAGS

SNNI

dna

NaSe

aislo

,121t6/14ri,1207 MAGSOZP,r695r/14'2il2rl

o. - uijom

MONTBET, s. r-.

255621/2014

Vybavlje/linka

Bratis ava

IDs

2112011

,\.Caliiloviraog

dasti pozemkoy parc.
- vyjadrenie.

d,

13461/1, 13639/8, 15101/4,

15102122,23,29,1, 151 15/98, k. ri. Nov6 N'Iesto

Liston i. MAGS

dia 1l.4.2014 ste ra zAklade Ziadosti c.S.B.V.. s. r. o.,
so sjdlon Vansovej 2.811 03 Bratislava, \'zJstupeni MONTBIT, s. |. o., SoLlisovcj 12,811 0E
Bratislava, poziadali Oddelenie Zilotndho prostredia a mestskcj zclcnc o vvjadrenie knijnlu dasti
pozemkov regrstra,,C" KN parc. d. 13461/1, 13619/8. 15i01/'4. 15102122.23.29. 15115i98 a iasij
pozemkov reg.,,L" KN parc. d. 13461/1, 15102/1. 15113/1,21968/1 k. n. No\.6 Nlesto v sirvislosti
s rcali,,iciou stavby ,,Global Business Center" za [ielom r,vbudovanla pripojok a preklidok r6znych
SNAI ,+2376114/253213 zo

Po prestudovani prcdlozenej Ziadosti tunajiie oddelenie konltatuje:

Pozcmok LLrieni na n6jom sa nachidza v izemj. v lcoronr plati podl'a zekona NR SR d. 54|12A02 Z.
z. o oclnane Pilody a krajinl' \' zneni ncskoriich pfedpisov L stupcit ocb|an1' t. j. rizemiu sa neposkytuje
\

l'!iia

ochrana.

Oddelenie iivoh6ho prostredia amcsNkej zelene nem6 niniclky voai n?ijnru p|edmetn;ich
pozenrkov a po Lrkonaeni pric Ziadatne uvicst'pozemky do p6vodneho sta\,u.

Lng KtI31lLla flostelovsKa

vcdtca oddelenia

PfimacAlne n,meste

d.'1,

TELEFON FAX
02/59li

61 48

l

.

poschodie
BANKOVE SPOJEN E
25827413i440

I'O
603 48i

INTERNET
\\W.bratislava.sk

E-MA L
ozD{Obratislava.sk

MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
finandn6 oddelenie
Primacielne n6m. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratlslava 1 ,7pjp l t'

0ddelenie spri\T nehnutel'nosti
261U72t2014

vi!! lsl

ajsLo

Naie

Vybavuie/hrka
Cabanove540

iislo

M,\CS SNN 42376,2014/251201 MACS l-lN i9923/201,r/253217 Mer.

0znimenie

ll,dislavd
02.05 201 r

o Dohl'adiivkach

Na zdklade Valej Ziadosti vo veci vydislclia pol 'adrivok, Varrr timto ozliamuielne, Ze
v dostupnicll dokladoch a informiciich, ktor€ boli doludeid ra finanani oddelenie za obdobic
od 1 .1 .1990 do 30.04.2014 eviduj eme zostatok po1 'adiivok voai:
G.S.B.V., s.r.o.,

Ito:

v lehote splatnosti:
polehotesplatnosti:

4,1195168

0,00 Eur

40,00Eu(VS214i331194)

Zth-ovefi.ti Vdnt dotolujeme pripomeni|, Ze /inantni oddelenie nedisponie databdzou
aplatcar dati a poplatkot za konundlny odpad. Vo rcci zistenfu dafioy)ich poltl'ac{tirok
a poplatkot za oQ:ad je potrebni sct obrdtif na oddelenie miestn),ch cldni a poplotkot
nctgi,stt'ti1u.

Iilal'oi1 ff)t! l.t 'i ii llr :lli:

S pozdravom

i:i

t;

(]ddelenic firranana
l-|irnacilrlne nirl. d.1
BL4

99

Il I a t 1l !a 1'
lIJ

lng. Bbds Koles
veduci tinandn€ho ocldelenia

Prmzci;lne

n;m I lV poschode d dverla26

TELEF6N

FAx

02159 35 65 C3

02159 35 63

9'1

.O
481

603

NTERNET

lvw.braislava.sk

E'MAIL
financne@bratislava sk

BRATISLAVY
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
oddelenie miestnych dani a poplatkov
Blaqoevova 9, P O Box 76, 850 05 Bratislava 55 -

Oddelenie spr6\',\' nehrutelhosti
JUDr. Svetlana Komorovi
poveren6 zastupovnim vcdiccho oddelenla

TU

,/r,.,,' ll .

J.l;

/U//

Vybavuje/linka
SNM-201,11253207 MACi/16i201'1/251213 lng Pctkov6ig00

Vea Lisi

aislo

Naie

aislo

Brzlis ava
7 5 2014

26436212014

vec:

QCtslL!3,ZECed

Z' z o sprdve
Na ziklade Valej Zjadosti Vam v zmysle $ 11 ods 6 zakona d 563/2009
nasledovne:
oznamujcme
clani (daiovj poriactok) a o zmene a doplneni niektorjch z6konov
priestlJnstva a cri
Re1'eflt ostatnich dani neeviduje v evidencii dane za uZivanie vefeirriho
cretrsl'" o ' tt o:
v evidencii dane za ub,r'tovalfc sporoono.i'd s.e.v , s'r'o ' vansovej i, s 1 I 0:
.111 95168.

Refelit Po dane z nehtutel'nosii neevidujc vodi

uvedene.i

spoloillosti ziadne pohladdlk!

poplatnikov'
Refcriit komun6lneho odpadu nceviduie uveden spolodnosf v evidencii

S pozrlravonr

lng. Petcr Michalidka
vedtici oddclelia

Blagoevola 9, 3 Poschodie d dveri303

TELEFON'

oiii,i

ug

*

E'MAI
INTERNET
BANKOVE SPOJENIE I.O
FM
sk
dane@bratsava
wwbratslavask
603481
a2t5s356s11 VLJB6327012/o2oo

1ililililililluiltiltffi 11lilil]ilil1ililtlililililililil1il

IIAGOPAAHL]X7C

totgr.

il

Rufiofl(wj
starosta

Eratisfara - !'{opi *4esto

Bratislava, 13 5.2014

t. j. Slat.:64412014

VAZeli pan punator,
zn.: MAGS SNMv suvislosLi sVaSou Ziadostou zo diia il42014 pod Vasou sp.
Novd Mesto dorudend dtia
! l,3le2OU2ilZal, ktor6 bola Mestskej dasti Bratislava
73?ZdEfteci zaujatia stanoviska k plino'ranimu n6jmu parciel

K\,pah t. lJabl lo\imere l'1 rnz
lrfe:..C
"
libjo 8 o \)mc"e ']l7Inp-J..
"d. 15101i 4 o vjmcre l1l7 n'
Parc.

I rc,_- ..r

d

15102/22 o v-rinere 300 n':
41 m'?
Parc. d 15102/23 o vlimere
130 m'
o
vinere
Parc d. 15102/29
palc. d 15115/98 o vlitnere 202 m'
KN. p..r.c c. l1dr,l I o \in)c"e | 'r:

Parc

l'.. i l5l0) lov)lrcfe14"m'
42 nr'

Parc. 15113/1 o vimere
Parc d. 21968/1 o vlmere 733 m'
ako pripad hodn'i osobitn6ho zletel'a' v silade s dl 80 ods 2'
o celkovej vlimere 3073
sieti'
]l"vneho mesta bRBratislaiy' za udeiom vybudovanle iriilierskych

n''

",.-.
"tis,"l "r"
,adovictr ,lprcu a claliich dinnosti pri reaiiz6cii stavby,,GL6BAL
i.'r.r"ii.""r*rr"ir",
-Lnrlinn"
03
,poloeriost'ou GSBV sr'o' so sidlom Vansovej 2' 811
i:iiiildss
12' 81 1 08 Bralislava'
t.LG^"ro-, t r"., spolodnosii NIONTBET s r'o ' so sidlom Soltdsovej
zdmeru
Vir1n routo cestou oznalnujen-r. Ze k zamliil'andmu

nemam namietkY

Doc. RNDr. Milan Ftddnik, CSc

prinator

l

. mesta Slovenskej repubiiky

P maciilne n6m d l
8l4

99 Bratislava

Bralislavy '

ZMLUVA O NÁJME POZEMKOV A O BUDÚCEJ ZMLUVE
O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

č. 08-83-0...-14-00 / 0099
Zmluvné strany :
1.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastupuje : doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Bankové spojenie : Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu (IBAN) : SK2875000000000025828453
BIC (SWIFT) :
CEKOSKBX
IČO :
00603481
DIČ :
2020372596
(ďalej len „prenajímateľ“)
a

2. Obchodné meno : G.S.B.V., s. r. o.
Sídlo : Vansovej 2, 811 03 Bratislava
Zastupuje : JUDr. Ivan Piterka, prokurista spoločnosti
podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 52635/B.
Peňažný ústav :
Číslo účtu :
IČO :
44 195 168
DIČ :
IČ DPH :
(ďalej len „nájomca“)

uzatvárajú podľa ustanovenia § 663 a nasl. a § 50a Občianskeho zákonníka túto Zmluvu o nájme
pozemkov a budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „zmluva“):

Preambula
Nájomca prezentoval prenajímateľovi zámer vybudovať na území mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto v území roh Vajnorskej ulice a ulice Za stanicou administratívno-obchodný objekt „GLOBAL
BUSINESS CENTER“ (ďalej len „GBC“). Cieľom navrhovaných úprav na pozemkoch prenajímateľa
v predmetnom území je uloženie a prekládka inžinierskych sietí, vybudovanie stavebných objektov
súvisiacich s výstavbou GBC. Nájomca prezentovaný zámer bude realizovať: jednak na pozemku
parc. č. 13639/2 v jeho vlastníctve LV č. 1969 na výstavbu objektu GBC a jednak ostatné vyvolané
investície súvisiace s objektom GBC na susedných nehnuteľnostiach pozemkoch registra „C“ KN
parc. č. 13461/1, 13639/8, 15101/4, 15102/22, 15102/23, 15102/29, 15115/98 a registra „E“ KN
parc. č. 13461/1, 15102/1, 15113/1, 21968/1 v priamej správe prenajímateľa a na pozemkoch registra
„C“ KN parc. č. 15115/1, 15115/43, 15115/62, 15115/63 a registra „E“ KN parc. č. 15115/3,
15100/101, 15100/102, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, o ktorých nájom
nájomca požiadal listom zo dňa 24.3.2014.

Čl. I
Predmet a účel zmluvy
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov v Bratislave, katastrálne územie Nové
Mesto, zapísaných v údajoch Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu :
a) pozemky v priamej správe prenajímateľa, ktoré sú predmetom nájmu a budúceho zriadenia
vecného bremena
Pozemky registra „C“ KN:
- zapísané na liste vlastníctva č. 5567
1.1. parc. č. 13461/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6195 m2
- zapísané na liste vlastníctva č. 1519
1.2. parc. č. 13639/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 47 m2
1.3. parc. č. 15101/4 – vodné plocha vo výmere 1117 m2
1.4. parc. č. 15102/22 – ostatné plochy vo výmere 300 m2
1.5. parc. č. 15102/23 – ostatné plochy vo výmere 41 m2
1.6. parc. č. 15102/29 – ostatné plochy vo výmere 330 m2
1.7. parc. č. 15115/98 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 385 m2
Pozemky registra „E“ KN:
- zapísané na liste vlastníctva č. 5567
1.8. parc. č. 13461/1 – orná pôda vo výmere 60 m2
1.9. parc. č. 15102/1 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 548 m2
1.10. parc. č. 15113/1 – ostatné plochy vo výmere 53 m2
1.11. parc. č. 21968/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 85157 m2
b) pozemky vo vlastníctve prenajímateľa, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto, ktoré budú predmetom budúceho zriadenia vecného bremena riešeného v čl. V tejto
zmluvy :
Pozemky registra „E“ KN, zapísané na liste vlastníctva č. 5567 ako parc. č. 15115/3 – trvalé
trávnaté porasty vo výmere 85166 m2, parc. č. 15100/101 – vodné plochy vo výmere 567 m2.
2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto zmluve
pozemky uvedené v odseku 1 písm. a) tohto článku takto :

Druh
pozemku

CV
v m2

Prenajímaná
výmera m2

Pozemky registra „C“ KN
2.1
5567 13461/1
2.2
1519 13639/8

zastav. plochy
zastav. plochy

6195
47

14
47

2.3

vodné plochy

1117

1117

P.č

LV
č.

1519

Parc. č.

15101/4

2

Účel

SO 74 Prípojka NN pre CDS
SO 10 Prípojka vody a kanalizácie
SO 41 Prekládka VN linky
SO 50 Prípojka a prekládka rozvodov CZT
SO 60 Námestie pred objektom GBC
SO 80 Stavebné úpravy na Vajnorskej
SO 82 Obslužné komunikácie
SO 100 Sadové úpravy
SO 10 Prípojka vody a kanalizácie
SO 41 Prekládka VN linky
SO 44 Verejné osvetlenie
SO 50 Prípojka a prekládka rozvodov CZT
SO 60 Námestie pred objektom GBC

2.4

1519

15102/22

ostatné plochy

300

300

2.5

1519

15102/23

ostatné plochy

41

41

2.6

1519

15102/29

ostatné plochy

330

330

2.7

1519

15102/98

ostatné plochy

385

202

Pozemky registra „E“ KN
2.8
5567 13461/1
2.9
5567 15102/1

orná pôda
trv.trav.porast

60
548

1
246

3

SO 71 Prekládka napájacích vedení DPB
SO 72 Prekládka ovládacieho kábla meniarne
SO 80 Stavebné úpravy na Vajnorskej
SO 82 Obslužné komunikácie
SO 100 Sadové úpravy
SO 41 Prekládka VN linky
SO 44 Verejné osvetlenie
SO 50 Prípojka a prekládka rozvodov CZT
SO 60 Námestie pred objektom GBC
SO 70 Prekládka trolejového vedenia
SO 71 Prekládka napájacích vedení DPB
SO 72 Prekládka ovládacieho kábla meniarne
SO 80 Stavebné úpravy na Vajnorskej
SO 81 Rekonštrukcia ulice Za stanicou
SO 82 Obslužné komunikácie
SO 100 Sadové úpravy
SO 44 Verejné osvetlenie
SO 50 Prípojka a prekládka rozvodov CZT
SO 82 Obslužné komunikácie
SO 100 Sadové úpravy
SO 10 Prípojka vody a kanalizácie
SO 41 Prekládka VN linky
SO 44 Verejné osvetlenie
SO 50 Prípojka a prekládka rozvodov CZT
SO 60 Námestie pred objektom GBC
SO 70 Prekládka trolejového vedenia
SO 71 Prekládka napájacích vedení DPB
SO 72 Prekládka ovládacieho kábla meniarne
SO 80 Stavebné úpravy na Vajnorskej
SO 82 Obslužné komunikácie
SO 100 Sadové úpravy
SO 31 Úprava šachiet kábelovodu
SO 41 Prekládka VN linky
SO 43 Prekládka verejného osvetlenia
na Vajnorskej
SO 44 Verejné osvetlenie
SO 72 Prekládka ovládacieho kábla meniarne
SO 73 Koordinačné, komunikačné a optické
káble CDS
SO 80 Stavebné úpravy na Vajnorskej
SO 81 Rekonštrukcia ulice Za stanicou
SO 82 Obslužné komunikácie
SO 100 Sadové úpravy

SO 74 Prípojka NN pre CDS
SO 10 Prípojka vody a kanalizácie
SO 20 Prípojka STL plynovodu
SO 31 Úprava šachiet kábelovodu
SO 41 Prekládka VN linky
SO 43 Prekládka verejného osvetlenia
na Vajnorskej
SO 70 Prekládka trolejového vedenia
SO 73 Koordinačné, komunikačné a optické
káble CDS
SO 80 Stavebné úpravy na Vajnorskej
SO 83 Priecestie cez električkové teleso
SO 100 Sadové úpravy

2.10

5567

15113/1

ostatné plochy

53

42

2.11

5567

21968/1

zastav. plochy

85157

733

SO 31 Úprava šachiet kábelovodu
SO 80 Stavebné úpravy na Vajnorskej
SO 83 Priecestie cez električkové teleso
SO 31 Úprava šachiet kábelovodu
SO 40 Prípojka VN
SO 41 Prekládka VN linky
SO 43 Prekládka verejného osvetlenia
na Vajnorskej
SO 70 Prekládka trolejového vedenia
SO 73 Koordinačné, komunikačné a optické
káble CDS
SO 74 Prípojka NN pre CDS
SO 80 Stavebné úpravy na Vajnorskej
SO 83 Priecestie cez električkové teleso

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––3073 m2

Spolu

o celkovej výmere 3073 m2, nachádzajúce sa rohu Vajnorskej ulice a ulica Za stanicou v Bratislave
tak, ako je zakreslené v snímke z katastrálnej mapy (ďalej len „pozemky“ alebo „predmet nájmu“).
Snímka z katastrálnej mapy s vyznačením predmetu nájmu je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy ako jej príloha č. 1.
3. Účelom nájmu je uloženie a prekládka inžinierskych sietí, uloženie a prekládka verejného
osvetlenia, prekládka trolejového vedenia, prekládka napájacích vedení DPB, prekládka
ovládacieho kábla meniarne, vybudovanie priecestia cez električkové teleso, Námestia pred
objektom GBC, stavebných úprav na Vajnorskej, obslužných komunikácií, rekonštrukcia
ulice Za stanicou a sadové úpravy k stavbe „GLOBAL BUSINESS CENTER“, na rohu
Vajnorskej ulice a ulice Za stanicou, Bratislava.
Dňa 20.04.2012 mestská časť Bratislava-Nové Mesto vydala Rozhodnutie č. ÚKaSP-201211/382/KON-UR-10 o umiestnení stavby „GLOBAL BUSINESS CENTER“, roh Vajnorskej ulice
a ulice Za stanicou, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.06.2012.
Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad nesplnenia
tejto povinnosti dojednali zmluvné strany v súlade s ust. § 544 a nasl. OZ zmluvnú pokutu, ktorú
je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň
trvania porušenia tohto záväzku. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety
zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
4. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave spôsobilom
na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberá.

Článok II
Vznik, doba a ukončenie nájmu
1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
podľa článku VIII ods. 8 tejto zmluvy.
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený :
a) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo
b) výpoveďou prenajímateľa a to i bez udania dôvodu, alebo
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c) výpoveďou nájomcu s tým, že nájomca je oprávnený nájomnú zmluvu vypovedať bez udania
dôvodu len do doby zahájenia stavebných prác na predmete nájmu. Po termíne zahájenia prác
je nájomca oprávnený od nájomnej zmluvy len jednostranne odstúpiť v súlade s písm. e) ods. 2
tohto článku, alebo
d) odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade:
da) neuhradenia splatného nájomného podľa čl. III ods. 1 a 2 zmluvy alebo predbežnej odplaty
za vecné bremeno podľa čl. V ods. 3 zmluvy do 14 dní od doručenia prvej upomienky,
prípadne jej vrátenia alebo neprevzatia
db) ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez súhlasu prenajímateľa
v súlade s ods. 4 čl. IV tejto zmluvy,
dc) nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť v rozpore s účelom vymedzeným v tejto
zmluve
e) odstúpením od tejto zmluvy nájomcom v prípade:
ea) ak sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté
alebo obvyklé užívanie alebo
eb) ak sa mu odníme taká časť predmetu nájmu, že by sa tým zmaril účel zmluvy,
f) odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka,
g) zmluvné strany sa dohodli, že ukončiť túto zmluvu písomnou dohodou je možné za súčasného
splnenia nasledovných podmienok:
ga) zmluvné strany uzatvoria zmluvu o vecnom bremene podľa článku V tejto zmluvy
gb) nájomca odovzdá stavby prenajímateľovi podľa článku VI tejto zmluvy.
3. V prípadoch odstúpenia od zmluvy je odstúpenie účinné dňom, keď písomnosť s prejavom vôle
jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručená druhej zmluvnej strane. Dňom doručenia
písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa táto zmluva zrušuje (ex nunc).
4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu. Výpovedná lehota
sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej
stane.
Čl. III
Úhrada za nájom
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy č. …./2014 zo dňa …….2014 vo výške : 16,00 Eur za 1 m2 ročne.
2. Ročné nájomné za predmet nájmu vo výmere 3073 m2 predstavuje sumu 49 168,00 Eur
(slovom štyridsaťdeväťtisícstošesťdesiatosem eur), ktoré sa nájomca zaväzuje uhrádzať počnúc
dňom účinnosti tejto zmluvy v pravidelných štvrťročných splátkach vždy do 15. dňa prvého
mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka vo výške 12 292,00 Eur, na účet prenajímateľa
Číslo účtu (IBAN): SK2875000000000025828453, BIC (SWIFT): CEKOSKBX, variabilný
symbol VS 8830...14 v ČSOB a.s.
3. Ak nájom začne plynúť v priebehu štvrťroka, vypočíta sa alikvotná časť nájomného tak, že denné
nájomné vypočítané ako 1/365 ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa zmluva uzatvorila. Takto
vypočítané nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy.
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4. Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet
prenajímateľa.
5. V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie, za ktoré sa úhrada platí, alebo uvedie obdobie,
ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejme, za ktoré obdobie nájomca úhradu
poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť prenajímateľ sám,
prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné a pomernú časť nájomného
v dohodnutých termínoch riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň trvania nesplnenia tejto povinnosti. Povinnosť
nájomcu platiť úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka nie je týmto
dotknutá.
7. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.04. (od 2. štvrťroku príslušného kalendárneho
roku) výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie stanovenej Štatistickým
úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok a zverejnenú Štatistickým úradom
v januári nasledujúceho roka.
Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej
zásielky na adresu : G.S.B.V., s. r. o., Vansovej 2, 811 03 Bratislava.
Zvýšenie nájomného je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch splatnosti
nájomného dohodnutých v zmluve.
V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doručené po splatnosti nájomného
za 2. štvrťrok, zaplatí nájomca rozdiel medzi pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným
o mieru inflácie v lehote 15 dní od doručenia oznámenia.

Článok IV
Práva a povinnosti nájomcu, sankcie
1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na
predmet nájmu a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve. Taktiež je povinný na vlastné
náklady zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením alebo zneužitím.
2. Nájomca sa zaväzuje riadne sa starať o predmet nájmu, najmä zabezpečovať na vlastné náklady
všetky úpravy a údržbu ako aj znášať zo svojho náklady spojené s neprimeraným užívaním
predmetu nájmu.
3. Nájomca je povinný dodržiavať zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov.
4. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Za porušenie tejto povinnosti je prenajímateľ
oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň
trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej
vety zaväzuje zaplatiť.
5. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré vyplývajú zo
všeobecne záväzných nariadení Hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava – Nové
Mesto v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty, poriadku, udržiavania mestskej
zelene a zimnej údržby a pod. a z platných právnych predpisov týkajúcich sa najmä protipožiarnej
ochrany, hygienických predpisov, ochrany majetku a pod.
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6. Nájomca je povinný zabezpečiť zneškodňovanie komunálneho odpadu oprávnenou osobou podľa
VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta.
7. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej a druhej hlavy
Občianskeho zákonníka.
8. Nájomca sa zaväzuje :
8.1. rešpektovať existujúce vedenia technickej infraštruktúry a v súbehu s Vajnorskou ulicou
rezervovanú trasu pre 110 kV kábel.
8.2.rešpektovať a chrániť pred poškodením podzemné káblové vedenia verejného osvetlenia
v správe prenajímateľa
8.3.každý zásah do verejného svetlenia ako aj projektovú dokumentáciu plánovaných stavieb
vopred konzultovať a predložiť na vyjadrenie správcovi verejného osvetlenia – oddeleniu
správy komunikácií magistrátu a prevádzkovateľovi verejného osvetlenia firme Siemens, s.r.o.
8.4. pred začiatkom rozkopávkových prác požiadať o povolenie na zvláštne užívanie miestnej
komunikácie I. a II. triedy na území hlavného mesta SR Bratislavy – rozkopávkové povolenie
8.5.vzhľadom na úpravu parametrov pripojenia komunikácie Za stanicou na Vajnorskú ulicu
požiadať príslušný cestný správny orgán o zmenu pripojenia komunikácie.
Za nesplnenie ktorejkoľvek z povinností podľa bodu 8.1, 8.2, 8.3., 8.4, 8.5. tohto odseku je
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 300,00 Eur. Nájomca sa
súčasne zaväzuje zaplatiť zmluvné pokuty podľa predchádzajúcej vety na základe prenajímateľom
zaslanej faktúry. Povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu sa nájomca zbaví len v prípade, že zo strany
oddelenia územných generelov a GIS, oddelenia správy komunikácií, oddelenia koordinácie
dopravných systémov, referát cestného správneho orgánu magistrátu, dôjde k prehodnoteniu vyššie
uvedených podmienok a stanovenie nových. Uvedenú skutočnosť je povinný preukázať nájomca.
9. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia správy nehnuteľností)
kópiu právoplatného stavebného povolenia na stavby na predmete nájmu do 15 dní od
nadobudnutia jeho právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania
porušenia tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné stavebné povolenie nebude vydané do
............... je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur,
a to v prípade ak táto lehota uplynula v dôsledku subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa
súčasne zmluvné pokuty podľa tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej
faktúry.
10. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia správy nehnuteľností)
kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavby na predmete nájmu do 15 dní od
nadobudnutia jeho právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania
porušenia tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné kolaudačné rozhodnutie nebude vydané do
.............. je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur,
a to v prípade ak táto lehota uplynula v dôsledku subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa
súčasne zmluvné pokuty podľa tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej
faktúry.
11. V prípade skončenia nájmu pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je nájomca povinný uviesť
predmet nájmu do pôvodného stavu, v prípade skončenia nájmu po vydaní kolaudačného
rozhodnutia je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu v stave zodpovedajúcom dohodnutému
užívaniu, tzn., že bez odstránenia uskutočnených úprav, zmien a zásahov na predmete nájmu,
pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. V prípade, ak nájomca vráti prenajímateľovi
(Zmluvou o bezodplatnom prevode) časti predmetu nájmu, uvedené v čl. I ods. 1 tejto zmluvy, po
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vydaní kolaudačného rozhodnutia, povoľujúceho užívanie stavieb vybudovaných na týchto
častiach predmetu nájmu, nie je nájomca povinný poskytovať prenajímateľovi plnenie za
vybudovanie a umiestnenie stavieb na uvedených častiach predmetu nájmu; je však povinný
previesť vlastníctvo k vybudovaným stavbám na predmete nájmu na prenajímateľa a DPB a.s.
Za nesplnenie povinnosti uvedenej v prvej vete tohto odseku výlučne z dôvodov na strane
nájomcu, si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur, za každý aj začatý deň,
nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu uviesť do pôvodného stavu, ktorú má
prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť, ak mu ju prenajímateľ oprávnene vyúčtuje. Uhradením
zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi škodu spôsobenú
nemožnosťou užívať predmet nájmu za čas do uvedenia predmetu nájmu do stavu
zodpovedajúcom dohodnutému spôsobu užívania a odovzdania predmetu nájmu do majetku
prenajímateľa. Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava.
12. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že odo dňa nasledujúceho po skončení nájmu podľa
tejto zmluvy až do dňa skutočného odovzdania stavieb z predmetu nájmu do majetku
prenajímateľa a DPB a.s. je povinný platiť prenajímateľovi úhradu za užívanie predmetu nájmu
bez právneho titulu vo výške ročného nájomného dohodnutého v čl. III ods. 1 tejto zmluvy.
Úhradu za užívanie podľa predchádzajúcej vety sa nájomca zaväzuje uhrádzať v pravidelných
mesačných platbách vždy najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca na účet a variabilný symbol
uvedený v čl. III ods. 2 tejto zmluvy. Predmet nájmu, ktorý nájomca prenajímateľovi ponúkne
k odovzdaniu podľa prvej vety tohto odseku je prenajímateľ povinný bezodkladne prevziať.
Prenajímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť nájomcovi všetku súčinnosť, ktorú od neho možno
spravodlivo požadovať, aby po skončení nájmu došlo k okamžitému odovzdaniu stavby
komunikácie z predmetu nájmu do majetku prenajímateľa a tento predmet nájmu a stavbu
komunikácie bezodkladne prevziať, po splnení všetkých podmienok a predloženia všetkých
dokladov, ktoré bude od neho prenajímateľ požadovať.
13. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi každú zmenu svojej
právnej subjektivity ako aj iné skutočnosti (zmenu mena, sídla, adresy, prevodu vlastníckeho práva
k stavbe a pod.), ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ
oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 70,00 Eur. Nájomca sa súčasne
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť.
14. V súlade s ust. § 545 OZ bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že prenajímateľ je oprávnený
požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením povinností nájomcu, na ktoré sa
vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy vo výške presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej
pokuty.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude miestom
doručenia nájomcu :
a) sídlo nájomcu, zapísané v obchodnom registri,
b) adresa trvalého pobytu štatutárneho zástupcu nájomcu,
c) miesto, kde bude nájomca alebo osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá.
16. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia podľa
odseku 15 bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk, a to i v prípade, ak bude
vrátená prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá. Ak nebude možné nájomcovi
písomnosť doručiť na túto adresu podľa odseku 15 tohto článku a iná adresa nebude
prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť nájomcovi za doručenú dňom jej vrátenia
prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie.
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Článok V
Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1. Prenajímateľ ako vlastník pozemkov a budúci povinný z vecného bremena a nájomca ako budúci
oprávnený z vecného bremena sa dohodli, že v lehote do 12 mesiacov od nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu „GBC“, najneskôr však do ............., uzatvoria
zmluvu o zriadení vecného bremena s týmito podstatnými náležitosťami:
1.1 Prenajímateľ ako povinný z vecného bremena sa zaväzuje zriadiť na častiach pozemkov
v Bratislave v katastrálnom území Nové Mesto, pozemkov registra „C“ KN, LV č. 1519,
parc. č. 13639/8, parc. č. 15101/4, parc. č. 15102/22, parc. č. 15102/23, parc. č. 15102/29,
parc. č. 15115/98 a pozemkov registra „E“ KN, LV č. 5567, parc. č. 15102/1, parc. č.
15113/1, parc. č. 21968/1, parc. č. 15115/3, parc. č. 15100/101 vecné bremeno v prospech
nájomcu: strpieť zriadenie a uloženie inžinierskych sietí, právo vstupu osôb a vjazdu vozidiel
z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie uložených inžinierskych sietí na
pozemkoch dotknutých „GBC“, tak ako je to uvedené v Tabuľkách, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej prílohy č. 2 a 3 a v Situáciách, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej prílohy č. 4 a 5.
1.2. Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzavrie na dobu neurčitú, s tým, že výmera pozemkov
zaťažených vecným bremenom bude určená v zmluve o zriadení vecného bremena v súlade
s príslušným geometrickým plánom podľa ods. 2 tohto článku.
1.3. Za zriadenie vecného bremena sa budúci oprávnený z vecného bremena zaväzuje zaplatiť
konečnú odplatu, ktorá bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako
3 mesiace pred uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena po predložení porealizačného
zamerania a z neho vyplývajúceho geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena.
1.4. Správne poplatky za vklad do katastra nehnuteľností bude znášať budúci oprávnený
z vecného bremena.
1.5. Návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností podá budúci povinný z vecného
bremena po prijatí úhrady zodpovedajúcej konečnej odplate za zriadenie vecného bremena
podľa bodu 1.3 tohto odseku od budúceho oprávneného z vecného bremena.
1.6. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu vzniknú dňom právoplatného rozhodnutia o povolení
vkladu do katastra nehnuteľností.
1.7. Na zánik vecného bremena sa vzťahuje ustanovenie § 151p Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov. Budúci povinný z vecného bremena bude oprávnený jednostranne
odstúpiť od zmluvy o zriadení vecného bremena, ak dôvod zriadenia vecného bremena
zanikne tým, že zanikne stavba, alebo ak budúci oprávnený z vecného bremena nezaplatí
úhradu za zriadenie vecného bremena, alebo ak výkonom vecného bremena bude vznikať
budúcemu povinnému z vecného bremena neprimeraná škoda.
2. Nájomca sa zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí a najneskôr do dvoch mesiacov od
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na uložené inžinierske siete
prenajímateľovi predloží :
2.1. osobitný geometrický plán s vyznačením rozsahu vecného bremena podľa ods. 1 bod 1.2 tohto
článku,
2.2. znalecký posudok podľa ods. 1 bod 1.3 tohto článku a
2.3. výzvu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena.
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Ak nájomca nesplní ktorúkoľvek z povinností uvedenej v predchádzajúcej vete v určenom termíne,
prenajímateľ má právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 70,00 Eur za každý deň
omeškania. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na
základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
3. Predbežnú odplatu za vecné bremeno vo výške 10 574,00 Eur (slovom desaťtisícpäťstosedemdesiatštyri eur ) sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi do 15 dní od nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy na účet prenajímateľa: Číslo účtu (IBAN): SK2875000000000025828453,
BIC (SWIFT): CEKOSKBX, variabilný symbol VS 8830...14 v ČSOB a.s.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú medzi sebou uhradiť prípadný zistený rozdiel medzi konečnou výškou
jednorazovej odplaty za vecné bremeno vyplývajúcou zo znaleckého posudku a predbežnou
jednorazovou odplatou za vecné bremeno špecifikovanou v ods. 3 tohto článku v lehote stanovenej
v zmluve o zriadení vecného bremena.
5. Uzatvorenie tejto zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena schválilo Mestské
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. ……/2014 zo dňa …… 2014.
6. Nájomca sa zaväzuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy
č. 1/1995 zo dňa 23.3.1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy predložiť správcovi technickej
mapy geodetickú dokumentáciu skutočného vykonania stavby najneskôr do šiestich mesiacov od
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na uložené inžinierske siete.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na uložené inžinierske siete nedôjde k splneniu podmienok uvedených v ods. 1 a 2
tohto článku, táto dohoda o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
stratí platnosť. Neplatnosťou dohody nebude dotknutá platnosť nájomnej zmluvy.
8. Z tejto dohody podľa článku V sú zaviazané obidve zmluvné strany.

Článok VI
Osobitné ustanovenia
1. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté v súlade s ust. § 36 ods. 2 OZ, že dňom podpísania Zmluvy
o bezodplatnom prevode stavebných objektoch :
1.1. SO 80 – Stavebné úpravy na Vajnorskej ulici, SO 82 – Obslužné komunikácie (parkoviská),
SO 84 – Cestná dopravná signalizácia, SO 73 – Koordinačné, komunikačné a optické káble
CDS, SO 74 – prípojka NN pre CDS, SO 43 – Prekládka verejného osvetlenia na Vajnorskej
ulici, SO 44 – Verejné osvetlenie, SO 100 – Sadové úpravy do majetku a správy prenajímateľa
1.2. SO 60 – Námestie pred objektom GBC, SO 81 – Rekonštrukcia ulice Za stanicou, SO 82 –
Obslužné komunikácie (parkoviská), SO 100 – Sadové úpravy do majetku prenajímateľa,
správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
1.3. SO 70 – Preložka trolejového vedenia, SO 71 – Prekládka napájacích vedení DPB, SO 72 Prekládka ovládacieho kábla meniarne, SO 83 – Priecestie cez električkové teleso do
majetku Dopravného podniku Bratislavy a.s.,
zanikne zmluva o nájme. Za prenajímateľa bude pre potreby naplnenia tohto ustanovenia konať
oddelenie správy nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a odbor dopravných
informácií a stavieb Dopravného podniku Bratislava a.s. - vo veci prípravy a uzatvárania Zmluvy
o bezodplatnom prevode.
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2. Ku dňu zahájenia kolaudačného konania sa nájomca zaväzuje prerokovať požiadavky týkajúce sa
spevnených plôch :
2.1. prislúchajúcich ku komunikácií I. triedy a stavebných objektov verejného osvetlenia
s oddelením správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (SO 80 – Stavebné
úpravy na Vajnorskej ulici, SO 82 – Obslužné komunikácie (parkoviská), SO 73-Koordinačné,
komunikačné a optické káble CDS, SO 74 – prípojka NN pre CDS, SO 43 – Prekládka
verejného osvetlenia na Vajnorskej ulici, SO 44 – Verejné osvetlenie, SO 100 – Sadové
úpravy)
2.2. stavebných objektov SO 70 – Preložka trolejového vedenia, SO 71 – Prekládka napájacích
vedení DPB, SO 72 - Prekládka ovládacieho kábla meniarne, SO 83 – Priecestie cez
električkové teleso s Dopravným podnikom Bratislavy a.s..
Jedná sa o podmienku prípadného následného preberania stavieb do majetku a správy.
3. V súvislosti s prerokovaním požiadaviek týkajúcich sa spevnených plôch prislúchajúcich ku
nezaradenej komunikácii – ulice „Za stanicou“ sa nájomca zaväzuje požiadať oddelenie
koordinácie dopravných systémov, referát cestného správneho orgánu Magistrátu hlavného mesta
SR Bratislavy o zatriedenie uvedenej zrekonštruovanej komunikácie do siete miestnych
komunikácií a prerokovať preberanie stavieb (SO 60 – Námestie pred objektom GBC, SO 81 –
Rekonštrukcia ulice Za stanicou, SO 82 – Obslužné komunikácie (parkoviská), SO 100 – Sadové
úpravy) do majetku a správy ku dňu zahájenia kolaudačného konania s mestskou časťou
Bratislava-Nové Mesto, za predpokladu, že ulica „Za stanicou“ bude zaradená do siete miestnych
komunikácií ako komunikácia III. alebo IV triedy. Predpokladom na prevzatie spevnených plôch
do majetku prenajímateľa podľa odseku 1 tohto článku je súčasné podpísanie protokolu medzi
prenajímateľom a mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto o prevzatí spevnených plôch do
správy mestskej časti.
4. Prenajímateľ si vyhradzuje právo prevzatie vybudovaných stavieb do majetku alebo správy
odmietnuť, a to najmä v prípade, ak sa bude jednať o verejné účelové komunikácie a k nim
prislúchajúce spevnené plochy, ktoré sa nezaraďujú do siete miestnych komunikácií.
5. Pre zánik nájmu podľa ods. 1 tohto článku je rozhodujúce podpísanie Zmluvy o bezodplatnom
prevode.
6. V prípade, že nepríde k uzatvoreniu Zmluvy o bezodplatnom prevode spevnených plôch podľa
ods. 1 tohto článku, táto nájomná zmluva ostáva naďalej v platnosti.
7. V prípade, že zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o bezodplatnom prevode stavieb vybudovaných na
časti predmetu nájmu, zmluvné strany upravia rozsah predmetu nájmu dodatkom k tejto zmluve
tak, že pozemky dotknuté Zmluvou o bezodplatnom prevode budú z predmetu nájmu vyňaté.

Článok VII
Vyhlásenia a záruky
1. Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje prenajímateľovi, ktorý uzatvára túto
zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že:
1.1 nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej republiky,
podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu,
1.2 nájomca nie je v úpadku, nebol ním alebo jeho štatutárnym orgánom alebo treťou osobou
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ani mu úpadok nehrozí,
1.3 nájomca nebol ako právnická osoba zrušený, či už likvidáciou alebo bez likvidácie a ani
neprijal žiadne rozhodnutie za týmto účelom,
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1.4 proti nájomcovi nie je vedené žiadne exekučné a ani iné konanie o výkon rozhodnutia alebo
iné obdobné konanie, ktorého výsledkom by mohlo byť akékoľvek peňažné alebo nepeňažné
plnenie, alebo iný právny záväzok na ťarchu nájomcu, ktorý by mohol zmariť alebo sťažiť
plnenie záväzkov nájomcu vyplývajúcich z tejto zmluvy.
2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa bodu 1 tohto článku ukáže ako
nepravdivá alebo zavádzajúca, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, oprávňujúce
prenajímateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť ako aj oprávňujúce prenajímateľa požadovať
od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou
vznikla.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán formou písomného dodatku alebo ak to vyplýva 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.
3. Nájom pozemkov a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena schválilo
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. …./2014 zo dňa …..2014 v
súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Uznesenie mestského zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety je
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 2.
4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/alebo osobitných dohodách k tejto
zmluve, ich dodatkoch alebo prílohách, odkazy na Príslušné právne predpisy alebo ich
ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo
nahradené inými Príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, považujú sa tieto
odkazy za odkazy na Príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli zmenené
opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné Príslušné právne predpisy alebo
ich ustanovenia, v ich platnom znení. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže
(alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú
dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým
ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo
neaplikovateľného ustanovenia a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy jednej
zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.
5. Zmluva sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej podpísaní
zmluvnými stranami prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy alebo na základe tejto
zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za použitia slovenského
práva.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

12

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa
dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých
účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj po
skončení účinnosti tejto zmluvy.

Bratislava dňa ...............................

Bratislava dňa ...................................

Prenajímateľ :
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca :
G.S.B.V., s. r. o.

..............................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor

........................................................
JUDr. Ivan Piterka
prokurista spoločnosti
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