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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v práve oprávneného z vecného bremena zriadiť,
uložiť, užívať, prevádzkovať, opravovať a odstraňovať kábelové napájacie vedenie trolejbusovej
trate, a v práve vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie kábelového
napájacieho vedenia trolejbusovej trate oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami
v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, v prospech hlavného mesta SR
Bratislavy ako oprávneného z vecného bremena, za odplatu maximálne vo výške určenej
znaleckým posudkom:
1. na častiach pozemkov registra „C“ KN v k.ú. Ružinov, parc. č. 15293/4 – ostatné plochy vo
výmere 1104 m2 a parc. č. 15294/184 – ostatné plochy vo výmere 449 m2, vyznačených v GP č.
4/2014 úradne overenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom dňa 26.05.2014 pod
č. 1047/2014, evidovaných na LV č. 1664, vo vlastníctve Bratislavskej teplárenskej a.s., Bajkalská
21/A, Bratislava, IČO 35 823 542, s podmienkou:
Zmluva o zriadení vecného bremena bude povinným z vecného bremena podpísaná do 60 dní odo
dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že
zmluva o zriadení vecného bremena nebude povinným z vecného bremena v uvedenom termíne
podpísaná, tento bod uznesenia stratí platnosť.

2. na časti pozemku registra „C“ KN v k.ú. Ružinov, parc. č. 15294/87 – ostatné plochy vo
výmere 1890 m2, vyznačenej v GP č. 6/2014 úradne overenom Okresným úradom Bratislava,
Katastrálnym odborom dňa 2.06.2014 pod č. 1188/2014, evidovanom na LV č. 3171 vo
vlastníctve Slovenskej republiky – Slovenskej energetickej agentúry, Bajkalská 27, Bratislava, IČO
00028 01, s podmienkou:
Zmluva o zriadení vecného bremena bude povinným z vecného bremena podpísaná do 60 dní odo
dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že
zmluva o zriadení vecného bremena nebude povinným z vecného bremena v uvedenom termíne
podpísaná, tento bod uznesenia stratí platnosť.

Dôvodová správa
PREDMET

:

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN v k.ú.
Ružinov, parc. č. 15293/4, parc. č. 15294/184 a parc. č. 15294/87

OPRÁVNENÝ Z VECNÉHO BREMENA :
POVINNÍ Z VECNÉHO BREMENA

ÚČEL

:

:

Hlavné mesto SR Bratislava
1. Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A
829 05 Bratislava
2. Slovenská investičná a energetická agentúra
(skrátený názov SIEA)
Bajkalská 27, Bratislava

Stavba „Trolejbusová trať Trenčianska“ objekt: „ SO 02 Napájacie vedenie“
- zriadenie a uloženie kábelového napájacieho vedenia trolejbusovej trate

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV v k.ú. Ružinov
parc. č.
15293/4
15294/184

druh pozemku
ostatné plochy
ostatné plochy

výmera v m2
1104
449

pozn.
GP č. 4/2014
GP č. 4/2014

Pozemky sú zapísané v registri „C“ na liste vlastníctva č. 1664 vo vlastníctve Bratislavskej
teplárenskej, a.s. Bajkalská 21/A, Bratislava.
Vecné bremeno právo uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch parc. č. 15293/4 a 15294/184 je
vyznačené v GP č. 4/2014.
parc. č.
15294/87

druh pozemku
ostatné plochy

výmera v m2
1890

pozn.
GP č. 6/2014

Pozemok je zapísaný v registri „C“ na liste vlastníctva č. 3171 vo vlastníctve SR – Slovenskej
energetickej agentúry, Bajkalská 27, Bratislava.
Vecné bremeno právo uloženia inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 15293/87 je vyznačené
v GP č. 6/2014.

SKUTKOVÝ STAV
Stavba „Trolejbusová trať Trenčianska“, stavebné objekty: „SO 01 Trolejové vedenie, SO
02 Napájacie vedenie, SO 03 Ovládanie výhybky, PS 01 Dozbrojenie meniarne Ružová dolina“ ,
ktorých stavebníkom je hlavné mesto SR Bratislava zastúpené Generálnym investorom Bratislava,
si vyžiadali uloženie inžinierskych sietí na cudzích pozemkoch v k.ú. Ružinov, a to na:
- častiach pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15293/4 – ostatné plochy vo výmere 1104 m2
a parc. č. 15294/184 – ostatné plochy vo výmere 449 m2, evidovaných na LV č. 1664 vo
vlastníctve Bratislavskej teplárenskej a.s., Bajkalská 21/A, Bratislava. Vecné bremeno – právo
uloženia inžinierskych sietí na týchto pozemkoch je vyznačené v GP č. 4/2014.
- na časti pozemku registra „C“ KN v k.ú. Ružinov, parc. č. 15294/87 – ostatné plochy vo výmere
1890 m2, evidovanom na LV č. 3171 vo vlastníctve Slovenskej republiky – Slovenskej energetickej
agentúry, Bajkalská 27. Vecné bremeno – právo uloženia inžinierskych sietí na tomto pozemku je
vyznačené v GP č. 6/2014.
Vecné bremeno spočíva v práve hlavného mesta SR Bratislavu uložiť,
užívať,
prevádzkovať, opravovať a odstraňovať kábelové napájacie vedenie trolejbusovej trate, a v práve

vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie kábelového napájacieho
vedenia trolejbusovej trate oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami v rozsahu
a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti.
Stavba sa realizuje s nenávratným finančným príspevkom v rámci Operačného programu
Bratislavský kraj.
Realizácia stavebných prác trvá v zmysle Zmluvy o dielo od 04/2014 do 07/2014, po ktorej
bude nasledovať skúšobná prevádzka trate.
Uloženie inžinierskych sietí bolo povolené na pozemkoch parc. č 15293/4, parc. č.
15294/184 a parc. č 15294/186, ktoré sú vo vlastníctve Bratislavskej teplárenskej spoločnosti, a.s.
so sídlom Bajkalská 21/A, Bratislava. Na uvedené pozemky bola uzatvorená aj zmluva o budúcej
zmluve o zriadení vecného brena. V projektovanej ryhe vedie spleť káblov a nebolo možné ich
pripoloženie na projektované miesto, preto zhotoviteľ uložil káble do ryhy najbližšie možnej, kde
je však vlastníkom pozemku Slovenská energetická a investičná agentúra.
Po uložení káblov do ryhy bolo vykonané porealizačné zameranie a vyhotovené
geometrické plány na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych
sietí, ktoré boli overené 26.5.2014 a 2.6.2014.
Na základe rokovaní s vlastníkmi pozemkov, na ktorých má hlavné mesto SR Bratislava
uložené inžinierske siete, vecné bremeno v prospech hlavného mesta SR Bratislavy bude zriadené
za odplatu maximálne vo výške určenej znaleckým posudkom. Znalecký posudok na ocenenie
vecného bremena je objenaný hlavným mestom SR Bratislava.
Ku skúšobnej prevádzke trolejbusovej trate je nútné, najneskôr do 4.8.2014, doložiť
stavebnému úradu podpísané zmluvy o zriadení vecného bremena, z uvedeného dôvodu návrh na
zriadenie vecného bremena sa predkladá pred doručením vyhotoveného znaleckého posudku.
Stanoviská odborných útvarov magistrátu
Stanoviská odborných útvarov magistrátu neboli žiadané vzhľadom na vydané a právoplatné
stavebné povolenie. Na predmetnú stavbu „Trolejbusová trať Trenčianska“ pre stavebné objekty:
„SO 01 Trolejové vedenie, SO 02 Napájacie vedenie, SO 03 Ovládanie výhybky, PS 01
Dozbrojenie meniarne Ružová dolina“ vydal Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný
úrad stavebné povolenie rozhodnutím Č.s.: 101235/2012-DP/3 zo dňa 19.9.2012, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 29.10.2012., pre stavebníka hlavné mesto SR Bratislava, ktoré v stavebnom
konaní zastupoval Generálny investor Bratislava.

