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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a podľa čl. 80 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zriadenie vecného bremena 
spočívajúceho v povinnosti hlavného mesta  SR Bratislavy strpieť:  
- právo stavby kanalizačnej šachty na časti pozemku registra „C“ KN  parc. č. 263/4 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2, k. ú Čunovo, ktorý tvorí časť pozemku 
registra „E“ parc. č. 830/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 532 m2, k. ú. 
Čunovo, zapísaného na LV č. 767, 

- právo uloženia kanalizačnej prípojky na časti pozemku registra „C“ KN  parc. č. 263/3 
– zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 263/4 – zastavané plochy a nádvoria o spoločnej 
výmere 2 m2, k. ú Čunovo, ktoré tvoria časti pozemku registra „E“ parc. č. 830/1 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 532 m2, k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 767, 

v prospech každodobého vlastníka bytu č. 1 nachádzajúceho sa na 1. poschodí, bytu č. 2 
nachádzajúceho sa na 1. poschodí, bytu č. 3 nachádzajúceho sa na 2. poschodí a bytu č. 4 
nachádzajúceho sa na 2. poschodí bytového domu so súpis. č. 88, situovaného na pozemkoch 
registra „C“ KN parc. č. 263/2 a parc. č. 263/3. k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 851, 
situovaného v Bratislave, v rozsahu vyznačenom GP č. 27/2014 zo dňa 19. 5. 2014, za 
jednorazovú odplatu vo výške 701,00 Eur, 
 
 s  podmienkami: 
 
 1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávnenými z vecného bremena podpísaná do 

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

 
2. Oprávnení z vecného bremena uhradia spoločne a nerozdielne celú výšku odplaty za 

zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o zradení vecného 
bremena obidvoma zmluvnými stranami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET : Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a uloženia 

kanalizačnej prípojky k pozemkom registra „C“ katastra nehnuteľností, 
parc. č. 263/3 a parc. č. 263/4, k. ú. Čunovo, v rozsahu vyznačenom 
Geometrickým plánom č. 27/2014, zo dňa 19.05.2014  

 
ŽIADATELIA :          
Ing. Mária Hrtková,  
Karol Hotový 
Jana Šályová,  
Dušan Klein 
Renáta Kleinová 
Alžbeta Gaalová,  
Viliam Gaál,  
Gabriela Ferkičová,  
Alžbeta Házyová,  
Helena Prokopecová,  
Kristína Kremserová,  
Mariana Kremserová,  
Beata Kremserová,  
  

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV   
 
parc. č.    druh pozemku výmera celkom     výmera VB pozn._______________ 
263/3   zastavané plochy        10 m2                 0,50 m2 

časť parc. č. 830/1, LV 767 
263/4   zastavané plochy        89 m2                 3,50 m2 časť parc. č. 830/1, LV 767 
                          Spolu:       99 m2     Spolu: 4 m2  
            
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov registra „C“ katastra 
nehnuteľností parc. č. 263/3 - zastavané plochy a nádvorie vo výmere 10 m2 a parc. č. 263/4 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, k. ú. Čunovo, ktoré nemajú založený list 
vlastníctva. Uvedené pozemky tvoria časti pozemku registra „E“ parc. č. 830/1 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 5532 m2, k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 767.  
 Žiadatelia sú vlastníkmi jednotlivých bytov v bytovom dome so súpis. č. 88 
situovaného na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 263/2 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 190 m2 a parc. č. 263/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
10 m2, k. ú. Čunovo zapísaného na LV č. 851. Predmetný bytový dom je situovaný na ulici 
Dlhá č. 24 v Bratislave – Čunovo. Pred stavbou bytového domu sa nachádza zeleň, ktorá 
nezasahuje do existujúceho chodníka a komunikácie.   
 Pre účely užívania celej stavby bytového domu vyvstala nevyhnutná potreba 
vybudovať novú kanalizačnú šachtu s prípojkou, ktorá bude umiestnená na pozemkoch vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a napojená na verejnú kanalizáciu. Stavbu 
kanalizačnej šachty žiadatelia s ohľadom na jej dostupnosť navrhujú vybudovať pred stavbou 
bytového domu z uličnej strany, kde sa v súčasnosti nachádza zeleň, ktorá nezasahuje do 
vybudovaného verejného chodníka s komunikáciou. Súčasný stav existujúcej žumpy je 
nevyhovujúci, v dezolátnom stave a vyžaduje si urýchlené riešenie, ktorým by sa zároveň 
odstránili dopyty susedov, ktorí požadujú z hygienického hľadiska zjednania nápravy.    
 Žiadatelia požiadali hlavné mesto SR Bratislavu o zriadenie vecného bremena práva 
stavby kanalizačnej šachty a práva uloženia kanalizačnej prípojky na dotknutých pozemkoch 
pričom stavbu budú realizovať na vlastné náklady v čo najskoršom možnom termíne.  
 Za účelom stanovenia rozsahu vecného bremena bol žiadateľmi vypracovaný 
Geometrický plán č. 27/2014 zo dňa 19.05.2014, vyhotovený spoločnosťou Zameranie, s.r.o., 



so sídlom Uhorková 12, Bratislava, IČO: 45 633 576, ktorý bol úradne overený Okresným 
úradom Bratislava, Katastrálnym odborom dňa 30.05.2014, pod č. 1112/2014.  
 Znaleckým posudkom č. 12/2014 zo dňa 19.09.2014 vyhotoveným Ing. Dagmar 
Jurovatou, bytom Brižitská 21A, Bratislava, znalcom z odboru Stavebníctvo, odvetvie odhad 
hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, evidenčné číslo znalca: 915 023 bola všeobecná 
hodnota navrhovaného vecného bremena stanovená na sumu celkom 700,91 Eur, po 
zaokrúhlení 700,00 Eur.  
 Podľa čl. 80 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zriadenie vecného bremena 
na pozemky uvedené v špecifikácii podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. 
  
STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU  
Oddelenie územného rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje 
pre územie, ktorého súčasťou sú pozemky 263/3,4, funkčné využitie územia: malopodlažná 
zástavba obytného územia, číslo funkcie 102. 
Oddelenie územných generelov a GIS : 
Bez pripomienok.   
Súborné stanovisko za oblasť dopravy 
Nemajú pripomienky. V zmysle platného ÚPN nie je kolízia s dopravným výhľadovým 
zámerom.  
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Na dotknutých pozemkoch platí podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov I. stupeň ochrany, t.j. územiu sa neposkytuje vyššia ochrana.  
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. ( Dušan Klein si 
svoje záväzky na platbu 215,70 Eur splnil obratom o čom svedčí nové vyjadrenie zo dňa 
20.08.2014 ). 
Oznámenie finančného oddelenia  
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
 
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Čunovo  
Nemá pripomienky.  
 























Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí
Okres: Bratislava V
Obec: BA-m.č. ČUNOVO
Katastrálne územie: Čunovo

Dátum vyhotovenia 22.12.2014
Čas vyhotovenia: 07:46:17

VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA č. 851
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Stavby
Súpisné čislo na parcele čislo Druh stavby Popis stavby

88 2631 2 9 Dlhá 24
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 88 je evidovaný na liste vlastnictva číslo 1094.

88 2631 3 9 Dlhá 24
Právny vzťah k parcele na ktorej leži stavba 88 nie je evidovaný na liste vlastnictva.

Legenda:
Druh stavby:

9 - Bytový dom
Kód umiestnenia stavby:

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNíCI A INÉ OPRÁ VNENÉ OSOBY

Por. čislo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čislo (IČO)a miesto trvalého pobytu
(sidio) vlastnika

Účastník právneho vzťahu:
2 Hotový Karol r

Dátum narodenia:
Spoluvlastnicky podiel:

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva podl'a V-1970/14 zo dňa 25.02.2014

Účastník právneho vzťahu: Vlastni k
12 Šályová Jana r.

Dátum narodenia : ,,~
Spoluvlastnicky podiel:

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva podl'a V-1970/14 zo dňa 25.02.2014

Účastník právneho vzťahu:
4 Hrtková Mária r.

Dátum narodenia:
Spoluvlastnicky podiel: 1 / 1

Titul nadobudnutia Zmluva o prevode vlastnictva bytu V-17422108zo dňa 17.06.2008



Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNíCI A INÉ OPRÁ VNENÉ OSOBY

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čislo (IČO)a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka

2. p.

VlastníkÚčastník právnehovzťahu:
1 Kleín Dušan, a R

Dátum narodenia: Dátum narodenia:
Spoluvlastnicky podiel:

Kúpa V-1028/01 zo dňa 5.04.2001

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
3 Gaálová Alžbeta, -

Dátum narodenia:
Spoluvlastnicky podiel: 6 I 10

Titul nadobudnutía Kúpa V-1030/01 zo dňa 5.04.2001
Titul nadobudnutia Osvedčenie o dedičstve 10/529/2011-28 zo dňa 24.01.2012,Z-2386/12

Účastník právneho vzťahu:
5 Gaál Viliam r

Dátum narodenia:
Spoluvlastnicky podiel: 1 I 10

Titul nadobudnutia Osvedčenie o dedičstve 101529/2011-28 zo dňa 24.01.2012,Z-2386/12

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
6 Ferkičová Gabriela r.

Dátum narodenia:
Spoluvlastnícky podiel: 1 I 10

Títul nadobudnutia Osvedčenie o dedičstve 10/52912011-28 zo dňa 24.01.2012,Z-2386/12

Účastník právneho vzťahu:
7 Házyová Alžbeta

Dátum narodenia:
Spoluvlastnícky podiel: 1 I 10

Titul nadobudnutia Osvedčenie o dedičstve 10/52912011-28 zo dňa 24.01.2012,Z-2386/12

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
8 Prokopecová Helena

Dátum narodenia:
Spoluvlastnícky podiel: 1 I 40

Titul nadobudnutia Osvedčenie o dedičstve 10/52912011-28 zo dňa 24.01.2012,Z-2386/12

Účastník právneho vzťahu: Vlastnik
9 Kremserová Kristina r. ~. 8, SR

Dátum narodenia:
Spoluvlastnicky podiel: 1 I 40

Titul nadobudnutia Osvedčenie o dedičstve 101529/2011-28 zo dňa 24.01.2012,Z-2386/12

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
10 Kremserová Mariana·

Dátum narodenia:
Spoluvlastnicky podiel: 1 I 40

Titul nadobudnutia Osvedčenie o dedičstve 10/52912011-28 zo dňa 24.01.2012,Z-2386/12

Účastník právneho vzťahu: Vlastnik
11 Kremserová Beata

Dátum narodenia:



Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNíCI A INÉ OPRÁ VNENÉ OSOBY

Por. číslo Príezvísko, meno (názov), rodné príezvísko, dátum narodenía, rodné číslo (IČO) a míesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka

11 Kremserová Beata r
Dátum narodenía :

Spoluvlastnícky podíel : 1 / 40

Titul nadobudnutia Osvedčenie o dedičstve 10/52912011-28 zo dňa 24.01.2012, Z-2386/12

Legenda:

2 Záložné právo v prospech Sberbank Slovensko, a.s., IČO 17321123 na byt č.1, 1.p., Dlhá 24, podl'a V-1525/14 zo
dňa 18.2.2014.

12 Záložné právo v prospech Sberbank Slovensko, a.s., IČO 17321123 na byt č.1, 1.p., Dlhá 24, podl'a V-1525/14 zo
dňa 18.2.2014.

Iné údaje:
Právo stavby na parc.č.263/2, 263/3 (GP č. 35/2008) podl'a §23, ods.5 zákona č.182/93 Z.z. v znení neskoršich
predpisov
Právo prechodu a uloženia inžinierskych sietí na parc.č.263/1, 263/4 ( GP č. 35/2008) podl'a § 23, ods.5
zák.č.182/1993 Z.z. v znení neskoršich predpisov

Poznámka:
Bez zápisu.

























 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena 
č. 28880.......1500 

                          
uzatvorená v zmysle ust. § 151n až 151p a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Zastúpené:  Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta 
Peňažný ústav:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  (IBAN): SK897500000000002582453 

          BIC-SWIFT:  CEKOSKBX 
Variabilný symbol: 8880.....1500 
IČO:   603 481 
DIČ:                           2020372596 
 
(ďalej len „povinný z vecného bremena“) 

 
a 
 
1. Ing. Mária Hrtková,  

dátum narodenia: 
rodné číslo: 
trvale bytom:    
štátna príslušnosť:    

 
a spol. 
 
(ďalej len „oprávnení z vecného bremena“) 
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 1) Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností, v k. ú. Čunovo, 
v obci Bratislava mestská časť Čunovo, okres Bratislava V, vedených Okresným úradom 
Bratislava, Katastrálny odbor, a to: 

a)  pozemku registra „C“ KN parc. č. 263/3 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 
10 m2, k. ú. Čunovo, ktorý tvorí časť pozemku registra „E“ parc. č. 830/1 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5532 m2, k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 
767,  

b) pozemku registra „C“ KN parc. č. 263/4 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 
89 m2, k. ú. Čunovo, ktorý tvorí časť pozemku registra „E“ parc. č. 830/1 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5532 m2, k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 
767 ( ďalej len „zaťažené pozemky“ ) 

2) Oprávnení z vecného bremena sú podľa LV č. 851 vlastníkmi bytov v bytovom 
dome so súp. 88 situovaného na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 263/2 
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2 a parc. č. 263/3 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 10 m2, k. ú. Čunovo, každý v príslušnom podiele  ( ďalej len „oprávnené 
nehnuteľnosti“ ). 

3) Geometrickým plánom č. 27/2014 zo dňa 19.05.2014, vyhotoveným spoločnosťou 
Zameranie, s.r.o., so sídlom Uhorková 12, Bratislava, IČO: 45 633 576, ktorý bol úradne 
overený Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom dňa 30.05.2014, pod č. 
1112/2014 bol stanovený rozsah vecného bremena práva stavby kanalizačnej prípojky a právo 
uloženia kanalizačnej prípojky.   

 



 

 

 
4) Za účelom vybudovania novej kanalizačnej šachta a kanalizačnej prípojky na 

zaťažených nehnuteľnostiach pristúpili zmluvné strany k uzatvoreniu tejto zmluvy a dohodli 
sa na zriadení vecného bremena.  

Čl. II 
Zriadenie vecného bremena 

1) Povinný z vecného bremena ako výlučný vlastník Zaťažených pozemkov touto 
zmluvou zriaďuje vecné bremeno in rem, obsahom ktorého je povinnosť hlavného mesta SR 
Bratislavy ako vlastníka Zaťažených pozemkov strpieť: 

- právo stavby kanalizačnej šachty na časti pozemku registra „C“ katastra 
nehnuteľností  parc. č. 263/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2 k. ú 
Čunovo, ktorý tvorí časť pozemku registra „E“ parc. č. 830/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 5532 m2, k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 767, 

- právo uloženia kanalizačnej prípojky na časti pozemku registra „C“ katastra 
nehnuteľností  parc. č. 263/3 – zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 263/4 – 
zastavané plochy a nádvoria o spoločnej výmere 2 m2 k. ú Čunovo, ktoré tvoria 
časti pozemku registra „E“ parc. č. 830/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
5532 m2, k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 767, 

v prospech každodobého vlastníka bytu č. 1 nachádzajúceho sa na 1.poschodí, bytu č. 
2 nachádzajúceho sa na 1. poschodí, bytu č. 3 nachádzajúceho sa na 2. poschodí a bytu č. 4 
nachádzajúceho sa na 2. poschodí bytového domu so súp. č. 88, situovaného na pozemkoch 
registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 263/2 a parc. č. 263/3 k. ú. Čunovo, zapísaného na 
LV č. 851, situovaného na Dlhej ulici č. 24 v Bratislave v rozsahu vyznačenom 
Geometrickým plánom č. 27/2014 zo dňa 19.05.2014,  

2) Vecné bremeno sa uzatvára in rem a zaťažuje iba časť Zaťažených pozemkov 
v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 27/2014 zo dňa 19.05.2014.. 

3) Povinný z vecného bremena ako vlastník Zaťažených pozemkov je povinný strpieť 
výkon práv zodpovedajúcich vecnému bremenu in rem v rozsahu podľa odseku 1 tohto čl. II. 
zmluvy oprávnenými z vecného bremena ako vlastníkmi Oprávnených nehnuteľností, ako aj 
budúcich vlastníkov Oprávnených nehnuteľností, ktorí nadobudnú vlastnícke práva 
k Oprávneným nehnuteľnostiam alebo k ich častiam. 

4) Vecné bremeno in rem podľa tejto zmluvy prechádza s vlastníctvom Oprávnených 
nehnuteľností na nadobúdateľa Oprávnených nehnuteľností.  

5) Oprávnení z vecného bremena vyhlasujú a podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že 
ako vlastníci Oprávnených nehnuteľností vecné bremeno zriadené touto zmluvou prijímajú.  

6) Dňa .........2015 schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
uznesením č. ......../2015 zriadenie vecného bremena v rozsahu uvedenom v odseku 1 tohto čl. 
II. zmluvy. 

Článok III. 
Odplata za vecné bremeno 

 1) Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu v celkovej hodnote ...........,00 
Eur ( slovom: .................. Eur).  

2) Oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú spoločne a nerozdielne uhradiť 
jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena v celkovej hodnote ..........Eur na účet 
povinného z vecného bremena, vedený v ČSOB, a.s. číslo účtu: ( IBAN ) SK 
897500000000002582453, BIC – SWIFT: CEKOSKBX, variabilný symbol č. 8880.......15 00 
naraz do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania tejto zmluvy. 

3) Oprávnení z vecného bremena sa touto zmluvou zaväzujú uhradiť povinnému 
z vecného bremena náklady za vypracovanie Znaleckého posudku č. .../2014 zo dňa 
.....09.2014 vyhotoveného Ing. Dagmar Jurovatou, bytom Brižitská 21A, Bratislava, znalcom 
z odboru Stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, evidenčné 
číslo znalca: ........... vo výške 220,00 Eur na účet povinného z vecného bremena  č. ( IBAN ) 
SK 8975000000000025829413, BIC – SWIFT: CEKOSKBX, vedený v Československej 
obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 4880...15 naraz, do 30 dní odo dňa podpísania 
tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 



 

 

4) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak oprávnení z vecného bremena  
nezaplatia riadne a včas jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena, sú povinní 
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. a povinný z vecného bremena je oprávnený požadovať aj náhradu škody 
spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 
Takisto sú oprávnení z vecného bremena v prípade neuhradenia riadne a včas jednorazovej 
odplaty za zriadenie vecného bremena povinní zaplatiť povinnému z vecného bremena spolu 
s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

 
Čl. IV 

Čas trvania vecného bremena a odstúpenie od zmluvy  
1)  Vecné bremeno in rem podľa tejto zmluvy sa zriaďuje bez časového obmedzenia. 
2) Vecné bremeno zaniká zo zákona v zmysle ods. 2 a 4 § 151p  Občianskeho 

zákonníka. 
3) Povinný z vecného bremena je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy 

v nasledovných prípadoch: 
a) ak oprávnení z vecného bremena neuhradia jednorazovú odplatu v zmysle čl. III   

ods. 2 tejto zmluvy,  
b)  ak účel zriadenia vecného bremena zanikne, 

 
Článok V. 

Vedľajšie ustanovenia 
1) Oprávnení z vecného bremena sú povinní znášať všetky náklady na zachovanie 

a údržbu pozemkov, na ktorých viazne vecné bremeno zriadené touto zmluvou. 
2) Povinný z vecného bremena má právo vyžadovať náhradu škody, ktorá mu vznikne 

pri výkone práv zodpovedajúcich vecnému bremenu oprávnenými v rozpore s touto zmluvou.   
3) Oprávnení z vecného bremena boli oboznámení so stanoviskami odborných útvarov 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k zriadeniu vecného bremena, a to so stanoviskom 
oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 14.07.2014, stanoviskom referátu generelov 
technickej infraštruktúry zo dňa 10.07.2014, so  súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo 
dňa 15.07.2014 a so stanoviskom oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 
07.07.2014; oprávnení z vecného bremena berú tieto stanoviská na vedomie a zaväzujú sa 
dodržiavať podmienky v nich stanovené. 

Článok VI. 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

1) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
2) Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
3) Oprávnení z vecného bremena súhlasia so spracovaním osobných údajov v zmysle 

zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so 
zverejnením tejto zmluvy podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 
v znení neskorších predpisov. 

4) Oprávnení z vecného bremena nadobudnú právo zodpovedajúce vecnému bremenu  
vkladom do katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného 
rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom.  
Rozhodnutie o povolení vkladu vecného bremena nadobúda právoplatnosť dňom jeho 
vydania. 
 5) Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podávajú povinný 
z vecného bremena a oprávnení z vecného bremena pri dodržaní podmienok stanovených 
v článku III. tejto zmluvy, t.j. po zaplatení odplaty za zriadenie vecného bremena. Za jej 
zaplatenie sa považuje pripísanie odplaty vo výške podľa čl. III. ods. 2 tejto zmluvy na účet 
povinného z vecného bremena. V prípade omeškania so zaplatením odplaty za zriadenie 
vecného bremena podávajú povinný z vecného bremena a oprávnení z vecného bremena 
návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených 
v čl. III. tejto zmluvy. 



 

 

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

dohodnutými podmienkami zmluvy. 
7) Poplatok z návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností hradia 

oprávnení z vecného bremena pri podávaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.    
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

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

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

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

4) Zmluva sa vyhotovuje v 12-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 2 
exempláre budú predložené Okresnému úradu Bratislava, Katastrálnemu odboru k návrhu na 
vklad vecného bremena, 6-sť rovnopisov si ponechá povinný z vecného bremena. Oprávnení 
z vecného bremena obdržia od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami od povinného 
z vecného bremena fotokópiu zmluvy za účelom splnenia povinností vyplývajúcich im z tejto 
zmluvy, 4 rovnopisy im povinný z vecného bremena odovzdá až po podaní návrhu na vklad 
vecného bremena do katastra nehnuteľností. 
 
V Bratislave, dňa .........................                             V Bratislave, dňa ......................... 
 
 
Povinný z vecného bremena:                           Oprávnený z vecného bremena: 
Hlavné mesto SR Bratislava                                  Ing. Mária Hrtková 
 
 
 
________________________________                   ________________________________ 
                  Ivom Nesrovnalom                              Ing. Mária Hrtková 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy                                     
      
     

a spol. .... 
 
                                                                                                 
                              



Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 19.1.2015 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 19 
Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a uloženia kanalizačnej prípojky k pozemkom 
v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 263/3 a parc. č. 263/4 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť  podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a podľa čl. 80 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zriadenie vecného bremena 
spočívajúceho v povinnosti hlavného mesta  SR Bratislavy strpieť:  
- právo stavby kanalizačnej šachty na časti pozemku registra „C“ KN  parc. č. 263/4 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 2 m2, k. ú Čunovo, ktorý tvorí časť pozemku registra „E“ parc. č. 830/1 
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 532 m2, k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 767, 

- právo uloženia kanalizačnej prípojky na časti pozemku registra „C“ KN  parc. č. 263/3 – zastavané 
plochy a nádvoria a parc. č. 263/4 – zastavané plochy a nádvoria o spoločnej výmere 2 m2, k. ú 
Čunovo, ktoré tvoria časti pozemku registra „E“ parc. č. 830/1 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 5 532 m2, k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 767, 

v prospech každodobého vlastníka bytu č. 1 nachádzajúceho sa na 1. poschodí, bytu č. 2 
nachádzajúceho sa na 1. poschodí, bytu č. 3 nachádzajúceho sa na 2. poschodí a bytu č. 4 
nachádzajúceho sa na 2. poschodí bytového domu so súpis. č. 88, situovaného na pozemkoch 
registra „C“ KN parc. č. 263/2 a parc. č. 263/3. k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 851, situovaného            
v Bratislave v rozsahu vyznačenom GP č. 27/2014 zo dňa 19. 5. 2014, za jednorazovú odplatu vo 
výške 701,00 Eur,  s  podmienkami: 
 
 1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávnenými z vecného bremena podpísaná do 30 dní 

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

 
2. Oprávnení z vecného bremena uhradia spoločne a nerozdielne celú výšku odplaty za zriadenie 

vecného bremena naraz do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o zradení vecného bremena 
obidvoma zmluvnými stranami. 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0  , zdržal sa: 0   
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 19.1.2015 
 
 
 
 



Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a uloženia kanalizačnej prípojky 
k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 263/3 a parc. č. 263/4        

kód uzn.: 5.2 
5.2.4 
5.5.4 

 

Uznesenie č. 21/2015 
     zo dňa 22. 01. 2015 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a podľa čl. 80 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zriadenie vecného 
bremena spočívajúceho v povinnosti hlavného mesta  SR Bratislavy strpieť:  
- právo stavby kanalizačnej šachty na časti pozemku registra „C“ KN  parc. č. 263/4 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2, k. ú Čunovo, ktorý tvorí časť pozemku 
registra „E“ parc. č. 830/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 532 m2,                        
k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 767, 

- právo uloženia kanalizačnej prípojky na časti pozemku registra „C“ KN  parc. č. 263/3 – 
zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 263/4 – zastavané plochy a nádvoria o spoločnej 
výmere 2 m2, k. ú Čunovo, ktoré tvoria časti pozemku registra „E“ parc. č. 830/1 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 532 m2, k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 767, 

v prospech každodobého vlastníka bytu č. 1 nachádzajúceho sa na 1. poschodí, bytu č. 2 
nachádzajúceho sa na 1. poschodí, bytu č. 3 nachádzajúceho sa na 2. poschodí a bytu č. 4 
nachádzajúceho sa na 2. poschodí bytového domu so súpis. č. 88, situovaného na pozemkoch 
registra „C“ KN parc. č. 263/2 a parc. č. 263/3, k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 851, 
situovaného v Bratislave, v rozsahu vyznačenom GP č. 27/2014 zo dňa 19. 5. 2014, za 
jednorazovú odplatu vo výške 701,00 Eur, 
 
 s  podmienkami: 
 
 1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávnenými z vecného bremena podpísaná              

do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávnenými 
z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Oprávnení z vecného bremena uhradia spoločne a nerozdielne celú výšku odplaty                      

za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o zradení 
vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami. 

 

- - - 

 



 
 

 
 
 


