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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zriadenie vecného bremena v  k. ú. Petržalka, na  novovytvorenom pozemku registra „C“ KN 
parc. č. 3688/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2, ktorý bol odčlenený GP č. 
58/2014 vyhotoveným Ing. Danou Fedorovou dňa 25. 02. 2014 z pozemku parc. č. 3688/12 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 093 m2, evidovaného na LV č. 2644,  v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom  Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 
36361518, spočívajúce v práve užívania pozemku pod stavbou „Trafostanica“, bez súpisného 
čísla, postavenej v rámci stavby „Napojenie prevádzkových priestorov EDOS“, za odplatu celkom 
110,00 Eur, 
 
 s podmienkami: 
 

1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným 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 oprávneným 
z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú odplatu za zriadenie vecného bremena naraz 

do 30 dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými 
stranami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET :  Návrh na zriadenie vecného bremena pre inžiniersku stavbu  
 „Trafostanica“, bez súpisného čísla, postavenej v rámci stavby  

  „Napojenie prevádzkových priestorov EDOS“, k. ú. Petržalka,
 v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so 
 sídlom v Bratislave 

 
ŽIADATE Ľ  : Západoslovenská distribučná, a.s. 
    Čulenova 6 
    816 47 Bratislava 
    IČO 36 361 518 
     
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.   
3688/30                      zast. plochy a nádvoria            3                           GP č.  58/2014 
                                   spolu:                                       3 m2 

 
Pozemok parc. č. 3688/12 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5093 m2 sa podľa 
geometrického plánu č. 58/2014 zaťažuje vecným bremenom spočívajúcim v práve užívať 
pozemok pod stavbou bez súpisného čísla „Trafostanica“ vo výmere 3 m2, a to na 
novovytvorenom pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3688/30.  
 
 
SKUTKOVÝ   STAV    
  
 Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) je vlastníkom pozemku 
uvedeného v špecifikácii.  

Spoločnosť GEOSTAP, s.r.o.  na základe plnomocenstva zo dňa 17.01.2013 podala 
žiadosť, doručenú hlavnému mestu SR Bratislave dňa 05.06.2013, o odkúpenie pozemku 
uvedeného v špecifikácii. Hlavné mesto SR Bratislava sa rozhodlo riešiť žiadosť návrhom na 
uzavretie nájomnej zmluvy. S týmto riešením vyjadrila spoločnosť GEOSTAP, s.r.o. v mene 
spoločnosti ZSE a.s. (na základe splnomocnenia), ako investora stavby, nesúhlas. Vo svojej 
žiadosti zo dňa 22.11.2013 opätovne požiadali o majetkovoprávne usporiadanie odkúpením 
predmetnej nehnuteľnosti a ako alternatívu uviedli riešenie formou zriadenia vecného bremena. 

So zreteľom na stanovisko oddelenia dopravného inžinierstva, ktoré uviedlo, že z dôvodu 
výhľadovej urbanizácie dotknutého územia sa do budúcnosti uvažuje s rozšírením miestnej 
komunikácie Kopčianska ul., pričom stavebné úpravy môžu zasahovať aj do predmetnej 
trafostanice, a preto odpredaj pozemku neodporúča, bolo navrhnuté riešenie majetkovoprávnych 
vzťahov prostredníctvom odplatného zriadenia vecného bremena, spočívajúceho v práve 
užívania pozemku pod stavbou - trafostanicou. 

Na ocenenie vecného bremena bol dňa 30.04.2014 vypracovaný znalecký posudok č. 
30/2014 Ing. Dušanom Holíkom, znalcom z odboru Stavebníctvo – odhad hodnoty 
nehnuteľností, na základe ktorého bola všeobecná hodnota vecného bremena na danom pozemku 
ocenená jednorazovou odplatou 110,00 Eur. 
 Vecné bremeno bude zriadené podľa § 151 n a nasl. Občianskeho zákonníka. 
 
 
 
 
 



STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU  
 
Oddelenie územného rozvoja mesta 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, stanovuje pre 
nadväzné územie funkčné využitie územia komunikácie, resp. námestia a ostatné komunikačné 
plochy – verejne prístupné nezastavané plochy v meste ohraničené inými funkčnými plochami. 
Pod úrovňou terénu je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, 
podzemné parkovacie garáže, podjazdy, podchody pre chodcov, prevádzky občianskej 
vybavenosti určenej pre širokú verejnosť.  
Upozorňujú na skutočnosť, že pre nadväzné územie v súčasnosti MČ Bratislava – Petržalka 
obstaráva spracovanie Územného plánu zóny MATADOR. 
Stanovisko technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok. 
Oddelenie dopravného inžinierstva 
Z dôvodu výhľadovej urbanizácie dotknutého územia (lokalita bývalého areálu Matador) sa do 
budúcnosti uvažuje s rozšírením miestnej komunikácie Kopčianska ul., pričom stavebné úpravy 
môžu zasahovať aj do predmetnej trafostanice. Na základe uvedeného odpredaj pozemku pod 
stavbou neodporúčajú, vyporiadanie pozemkov pod stavbou trafostanice je možné zriadením 
vecného bremena – avšak iba na dobu určitú, do času realizácie výhľadového rozšírenia 
Kopčianskej ul. 
Referát cestného správneho orgánu 
Z hľadiska CSO neodporúča predaj pozemku pod trafostanicou, odporúčajú vysporiadať 
pozemok zriadením vecného bremena. 
Oddelenie správy komunikácií 
Neodporúča predaj pozemku pod trafostanicou, odporúčajú vysporiadať pozemok zriadením 
vecného bremena. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 
Zriadenie vecného bremena na časť pozemku nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, 
ochrany mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny, nakoľko sa jedná 
o pozemok pod stavbou. 
Finančné oddelenie 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. 
 
Starosta MČ Bratislava–Petržalka  
Odporúča zriadenie vecného bremena. 
 
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 zriadenie vecného 
bremena pre inžiniersku stavbu „Trafostanica“ bez súpisného čísla, postavenej v rámci 
stavby „Napojenie prevádzkových priestorov EDOS“, k. ú. Petržalka, v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave“. 
 
 









































Zmluva o  zriadení vecného bremena  
č. 28 88 02 62 14 00 

 
 
uzatvorená podľa § 50a a nasl. v spojení s § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (ďalej ako 
„Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zmluva“) medzi: 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo:                          Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:  Milanom Ftáčnikom, primátorom mesta 
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453 
BIC-SWIFT:  CEKOSKBX 
Variabilný symbol: 28 88 02 62 14  
IČO:   603 481 
 
(ďalej len „povinný z vecného bremena“) 
 
a 
 
Západoslovenská distribučná, a.s. 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3879/B 
Sídlo:                          Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
zastúpená: Ing. Andrej Juris, predseda predstavenstva 
 Ing. Jozef Voštinár, člen predstavenstva 
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:  2626106826/1100 
IČO:   36 361 518 
 
(ďalej len „oprávnený z vecného bremena“) 
 
(povinný z vecného bremena a oprávnený z vecného bremena spolu ďalej ako „zmluvné 
strany“) 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Povinný z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ KN 
nachádzajúceho sa v k.ú. Petržalka, evidovaného na LV č. 2644, ako parc. č. 3688/12 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5093 m2. 
 
2. Geometrickým plánom č. 58/2014 vyhotoveným dňa 25.02.2014 Ing. Danou Fedorovou, 
úradne overeným dňa 10.03.2014  Ing. Ľubicou Jakubčekovou (ďalej ako „geometrický 
plán“), vznikol z pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 3688/12 – zastavané plochy a nádvoria, vo 
výmere 5093 m2, k.ú. Petržalka, novovytvorený pozemok parc. č. 3688/30 vo výmere 3 m2 
(ďalej ako „novovytvorený pozemok“). Geometrický plán je neoddeliteľnou súčasťou  
zmluvy. 
 
 



Článok 2 
Predmet a účel zmluvy  

 
1. Povinný z vecného bremena ako výlučný vlastník pozemku špecifikovaného v Článku 1 
bode 1. touto zmluvou zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena na 
novovytvorenom pozemku vecné bremeno in rem, ktorého účelom je majetkovoprávne 
usporiadanie vzťahov v súvislosti so stavbou – „trafostanicou“ , bez súpisného čísla, 
postavenej v rámci stavby „Napojenie prevádzkových priestorov EDOS“ „Napojenie 
prevádzkových priestorov EDOS“ na Kopčianskej ulici v  MČ Bratislava – Petržalka. 
 
 

Článok 3 
Rozsah a obsah vecného bremena 

 
1. Vecné bremeno in rem podľa bodu 1. tohto Článku sa zriaďuje na pozemku povinného 
z vecného bremena vo výmere novovytvoreného pozemku, ako je špecifikovaný v Článku 1 
bode 2.  
 
2. Obsahom tohto vecného bremena je povinnosť povinného z vecného bremena počas trvania 
vecného bremena na novovytvorenom pozemku strpieť umiestnenie, užívanie, 
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a iné stavebné úpravy, 
ako aj prípadné odstránenie stavby  „Napojenie prevádzkových priestorov EDOS“ 
oprávneným z vecného bremena. 
 
 

Článok 4 
Zriadenie a trvanie vecného bremena 

 
1. Zriadenie vecného bremena k novovytvorenému pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov na svojom 
zasadnutí dňa ......2014 uznesením   č.  ....../2014. 
 
2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú, a to do času realizácie výhľadového rozšírenia 
Kopčianskej ul. 
 
3. Zánik vecného bremena nastáva na základe § 151p Občianskeho zákonníka. Vecné 
bremeno založené touto zmluvou tiež zanikne uplynutím času, resp. do času realizácie 
výhľadového rozšírenia Kopčianskej ul. O skutočnosti zániku zriadeného vecného bremena 
upovedomí povinný z vecného bremena oprávneného z vecného bremena písomne. 
 
 
 

Článok 4 
Odplata za zriadenie vecného bremena 

 
1. Vecné bremeno v rozsahu novovytvoreného pozemku sa zriaďuje za jednorazovú odplatu 
110 Eur (slovom jednostodesať Eur). Suma jednorazovej odplaty bola stanovená na základe 
znaleckého posudku č. 30/2014 vypracovaného Ing. Dušanom Holíkom, znalcom z odboru 
Stavebníctvo – odhad hodnoty nehnuteľností, zo dňa 23.04.2014.  
 



2. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje uhradiť jednorazovú odplatu za zriadenie 
vecného bremena vo výške podľa bodu 1. tohto Článku, t.j. 110 Eur, na účet povinného 
z vecného bremena, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., na číslo účtu (IBAN): 
SK5875000000000025828453, variabilný symbol: 28 88 02 62 14, a to do 30 dní odo dňa 
účinnosti zmluvy, t.j. podpísania zmluvy obomi zmluvnými stranami.  
 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď oprávnený z vecného bremena nezaplatí 
riadne a včas celkovú odplatu za zriadenie vecného bremena uvedenú v bode 2. tohto Článku, 
je povinný zaplatiť povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej 
čiastky za každý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 545 ods. 
2 zákona č. 40/1964 Zb. (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a povinný z vecného bremena je 
oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo výške 
presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto je oprávnený z vecného bremena v prípade 
neuhradenia celkovej odplaty za zriadenie vecného bremena riadne a včas povinný zaplatiť 
povinnému z vecného bremena spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 
517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
 

6) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 30/2014 vo výške 250,00 EUR 
uhradí oprávnený z vecného bremena do 30 dní od podpísania zmluvy obomi zmluvnými 
stranami na účet hlavného mesta SR Bratislavy vedený v ČSOB a.s., Bratislava, na číslo účtu 
predávajúceho (IBAN):  SK3775000000000025829413, variabilný symbol: 28 88 02 62 14. 
 
 

Článok 5 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1. Povinný z vecného bremena je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy, ak: 
a) oprávnený z vecného bremena neuhradí jednorazovú odplatu podľa Článku 4 zmluvy, ak 
túto jednorazovú odplatu oprávnený z vecného bremena neuhradí ani v dodatočnej lehote 
určenej povinným z vecného bremena v písomnej výzve, alebo 
 
b) ak účel zriadenia vecného bremena podľa Článku 2 zmluvy zanikne, 
 
c) ak oprávnený z vecného bremena nesplní požiadavky odborných útvarov Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy vyjadrené v stanoviskách, s ktorými bol oprávnený z vecného 
bremena oboznámený podľa Článku 6 zmluvy.   
 
2. Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto Článkom dotknutá. 
 

Článok 6 
Vedľajšie ustanovenia 

 
1. Oprávnený z vecného bremena bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k zriadeniu vecného bremena na  pozemku 
uvedenom v Článku 1 zmluvy, a to so stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 
05.03.2014, oddelenia dopravného inžinierstva zo dňa 21.02.2014, referátu cestného 
správneho orgánu zo dňa 21.02.2014 a oddelenia správy komunikácií zo dňa 03.03.2014, 
územného plánovania  – referátu generelov technickej infraštruktúry zo dňa 21.02.2014, 
oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 10.03.2014; budúci oprávnený 



z vecného bremena berie tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v 
nich stanovené. 
 
2. Práva a povinnosti neupravené v  zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a ostatnými príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

 
Článok 7 

Doručovanie 
 
1. Písomnosti si zmluvné strany budú doručovať osobne alebo poštou. Zmluvné strany sa 
dohodli, že pre potreby doručovania akýchkoľvek písomností týkajúcich sa právnych vzťahov 
založených touto zmluvou alebo na základe zmluvy, budú miestom doručovania zmluvných 
strán nasledovné adresy: 
 
- na strane povinného z vecného bremena: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 
Bratislava  
 
- na strane oprávneného z vecného bremena: 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
 
2. V prípade zmeny adresy uvedenej v bode 1. tohto Článku je dotknutá zmluvná strana 
povinná hodnoverným spôsobom písomne oznámiť druhej strane takúto zmenu, inak sa 
akékoľvek oznámenia doručované na adresu podľa bodu 1. tohto Článku považujú za 
doručené. 
 
3. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že písomnosť jednej zmluvnej strany doručená 
podľa bodu 1., resp. 2. tohto Článku, bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk 
druhej zmluvnej strany, a to aj v prípade, ak táto písomnosť bude vrátená poštou zmluvnej 
strane ako písomnosť neprevzatá druhou zmluvnou stranou -  v tomto prípade sa za deň 
doručenia považuje deň jej vrátenia zmluvnej strane uvedenej ako odosielateľ.  Uvedené platí 
aj v prípade, ak sa zmluvná strana uvedená ako adresát o tejto skutočnosti nedozvie. 
 
4. V prípade, že zmluvná strana bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená 
dňom, keď jej prijatie bolo odopreté. 
 
1) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obomi zmluvnými stranami. 
 
 

Článok 8 
Iné 

 
1) Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona               

č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
 
  3) Oprávnený z vecného bremena nadobudne právo zodpovedajúce povinnosti 
z vecného bremena k novovytvorenému pozemku vkladom do katastra nehnuteľností. Právne 
účinky vkladu zriadenia vecného bremena vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia 



o jeho povolení Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom. Rozhodnutie 
o povolení vkladu vecného bremena nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 
  

4) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podávajú povinný z vecného bremena 
a oprávnený z vecného bremena pri dodržaní podmienok stanovených v Článku 4 zmluvy, t.j. 
po zaplatení odplaty za zriadenie vecného bremena a nákladov na vyhotovenie znaleckého 
posudku – za ich zaplatenie sa považuje pripísanie na účet predávajúceho. V prípade 
omeškania so zaplatením odplaty za zriadenie vecného bremena podávajú povinný z vecného 
bremena a oprávnený z vecného bremena návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po 
zaplatení sankcií uvedených v Článku 4 zmluvy. 
 
 5) Do doby povolenia vkladu sú zmluvné strany viazané dohodnutými podmienkami 
zmluvy. 
 
 6) Poplatok z návrhu na vklad práva zodpovedajúceho povinnosti z vecného bremena 
do katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena pri podávaní návrhu na vklad 
práva zodpovedajúceho povinnosti z vecného bremena do katastra nehnuteľností.    
 

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

Článok 9 
     Záverečné ustanovenia 
 
 1) Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) exemplároch, z ktorých 2 (dva) exempláre 
budú predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálnemu odboru, k návrhu na vklad práva 
zodpovedajúceho povinnosti z vecného bremena, 3 (tri) rovnopisy obdrží povinný z vecného 
bremena. Oprávnený z vecného bremena obdrží po podpise zmluvy obomi zmluvnými 
stranami fotokópiu zmluvy za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy, 
rovnopis mu povinný z vecného bremena odovzdá až po podaní návrhu na vklad práva 
zodpovedajúceho povinnosti z vecného bremena do katastra nehnuteľností. 
 
 2) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu 
uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 
podpísali. 
 
V Bratislave dňa  V Bratislave dňa 
  
povinný z vecného bremena: oprávnený z vecného bremena: 
  
 
 
.................................................................. 
Hlavné mesto SR Bratislava 
Milan Vtá čnik 
primátor 

 
 
.................................................................. 
Západoslovenská distribučná, a.s. 
Ing. Andrej Juris, predseda predstavenstva 
Ing. Jozef Voštinár, člen predstavenstva 

 



   
 

       
 
 

 
    
 
    
 
 
    


