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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Vinohrady, a to na novovytvorenom 
pozemku parc. č. 19379/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 217 m2, vzniknutom podľa 
GP č. 5/2015 oddelením od pozemku reg. „C“ KN parc. č. 19379, LV č. 39, a na 
novovytvorenom pozemku parc. č. 22304/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2, 
vzniknutom podľa GP č. 15/2015 oddelením od pozemku reg. „C“ KN parc. č. 22304/1, 
vzniknutom z neknihovaného PK pozemku parc. č. 22304, spočívajúceho v práve užívať 
pozemky pod stavbou komunikácie postavenej na uvedených pozemkoch, v prospech 
oprávnených z vecného bremena Ing. arch. Milana Chudého, Mgr. Kataríny Chudej,  Ing. Petry 
Chudej,  Mareka Chudého, Dušana Dušeka, Nadeždy Dušekovej, MUDr. Márie Hurajovej,  za 
jednorazovú odplatu 11 159,12 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 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 na pozemkoch v k.ú. 
    Vinohrady, parc. č. 19379/2 a parc. č. 22304/4 
      
ŽIADATELIA  : Ing. arch. Milan Chudý  

Mgr. Katarína Chudá  
Ing. Petra Chudá  
Marek Chudý  
Dušan Dušek  
Nadežda Dušeková,   

    MUDr. Mária Hurajová 
     
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
k.ú. Vinohrady 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
19379/2  zastavané plochy    217  GP č. 15/2015 
22304/4  zastavané plochy     13  GP č. 15/2015 
      spolu:  230 m2 
 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
 
Novovytvorený pozemok parc. č. 19379/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2 
vznikol geometrickým plánom č. 15/2015 oddelením od pozemku reg. „C“ parc. č. 19379 – 
záhrady o výmere 587 m2, LV č. 39 
Novovytvorený pozemok parc. č. 22304/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 vznikol 
geometrickým plánom č. 15/2015 oddelením od pozemku reg. „C“ parc. č. 22304/1 vzniknutom 
z neknihovaného PK pozemku parc. č. 22304. Hlavné mesto SR je vlastníkom tohto pozemku 
podľa § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z. 
 
SKUTKOVÝ   STAV    
 
Predmet žiadosti 
 
 Predmetom zriadenia vecného bremena sú pozemky uvedené v špecifikácii. 
 
Dôvod a účel žiadosti 

 
Ing. arch. Milan Chudý je vlastníkom pozemku parc. č. 19373/16. Mgr. Katarína Chudá 

je vlastníčkou pozemku parc. č. 19373/5. Ing. Petra Chudá a Marek Chudý sú spoluvlastníkmi 
pozemku parc. č. 19377/1. Dušan Dušek a Nadežda Dušeková sú spoluvlastníkmi pozemku parc. 
č. 19373/4. MUDr. Mária Hurajová  je vlastníčkou pozemku parc. č. 19371. Uvedení žiadatelia 
sú zároveň spoluvlastníkmi pozemku parc. č. 19377/2. 

 
Žiadatelia sú, tak ako je to vyššie uvedené, vlastníkmi pozemkov reg. „C“ parc. č. 19371, 

parc. č. 19373/4,5,16 a parc. č. 19377/1 a spoluvlastníkmi pozemku parc. č. 19377/2. Žiadatelia 
predložili Rozhodnutie Špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy 
a účelové komunikácie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. ÚKaSP-ŠSU-
2014/134/ZUM/AAF-12 zo dňa 30.10.2014 žiadateľom povolené užívanie stavby „SO-01 
Komunikácia“, na ulici Kĺzavá v Bratislave, na pozemku parc. č. 19373/4, 19373/5, 19373/15, 
19371, 19377/1, 19377/2, 19379, 19377/3, 19373/24, 19373/25 a 22304/1, k.ú. Vinohrady. 



Na novovytvorený pozemok parc. č. 22304/4 má žiadateľ Ing. arch. Milan Chudý 
uzavretú s hlavným mestom zmluvu o nájme pozemkov č. 08 83 0177 13 00, pričom účelom 
nájmu je vybudovanie a užívanie prístupovej komunikácie k stavbe „Komunikácia a inžinierske 
siete, Kĺzavá ul.“ 
 Pozemok parc. č. 19379 je zverený do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 
a preto majú žiadatelia Milan Chudý, Mgr. Katarína Chudá a MUDr. Nadežda Dušeková 
uzavretú s mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto nájomnú zmluvu č. 227/2012, ktorej 
predmetom je uvedený pozemok.  

  
Stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena  

 
K navrhovanému zriadeniu vecného bremena bol vyhotovený znalecký posudok č. 

295/2015 zo dňa 25.10.2015, ktorý vypracovala Ing. arch. Anna Zajková, ktorá bola vybratá na 
základe elektronického náhodného výberu znalcov. 

 
Jednotková cena 

 
Jednotková hodnota pozemkov parc. č. 19379/2 a parc. č. 22304/4 bola znaleckým 

posudkom stanovená na 147,29 Eur/m2. 
Všeobecná hodnota jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bola stanovená 

na 48,52 Eur/m2, čo pri celkovej výmere 230 m2 predstavuje sumu 11 159,12 Eur. 
 
Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia primátora č. 33/2015 
 

Pozemok parc. č. 22304/4: 7,00 Eur/m2/rok, tzn. pri výmere 13 m2 ide o sumu 91,00 
Eur/rok. 

Podľa zmluvy o nájme pozemkov č. 08 83 0177 13 00, je nájomné za pozemok parc. č. 
22304/4 v sume 16,00 Eur/m2. 

 
Pozemok parc. č. 19379 je zverený do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 

a preto tento pozemok prenajíma mestská časť. 
 
 

Navrhované riešenie 
 
 Podľa čl. 80 ods. 2 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy schvaľuje zriadenie vecného bremena s výnimkou vecného 
bremena, ktorým sa Bratislava zaväzuje strpieť uloženie a následné užívanie inžinierskych sietí, 
vrátane stavieb – kolektorov určených na uloženie inžinierskych sietí, prípojok k inžinierskym 
sieťam, presahy stavieb vo vlastníctve iných osôb nad komunikáciami, verejnými 
priestranstvami a pozemkami vo vlastníctve Bratislavy a právo prechodu a prejazdu cez 
pozemky v jej vlastníctve. 
   
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 novovytvorené pozemky parc. č. 19379/2 a 22304/4, funkčné 
využitie územia: málopodlažná zástavba obytného územia, kód 102, rozvojové územie. 
Predmetné územie spadá do ochranného pásma lesov a je v blízkosti s hranicou CHKO Malé 
Karpaty. 
Pre predmetné územie bol schválený Územný plán zóny Horný Kramer. Obstarávateľom 
predmetného ÚPN Z je Mestská časť Bratislava – Nové Mesto. 



ÚPN Z pre záujmové územie stanovuje reguláciu: predmetný pozemok je určený ako plochy pre 
umiestnenie ukľudnenej komunikácie a plochy sprievodnej zelene komunikácie. 
ÚPN Z Horný Kramer sektor „A“ stanovuje pre dopravnú vybavenosť územia záväzné 
regulatívy, ktoré je potrebné v území rešpektovať. Pre dopravný prístup k susedným pozemkom 
je v území navrhovaná výstavba ukľudnenej komunikácie.  
Stanovisko technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok. 
Oddelenie dopravného inžinierstva 
V zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, predmetné 
pozemky v k.ú. Bratislava – Vinohrady nie sú v kolízii so žiadnym dopravným výhľadovým 
zámerom. 
Na stavbu „Komunikácia a inžinierske siete, Kĺzavá ulica“, bolo vydané súhlasné Záväzné 
stanovisko hl. mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti pod č.j. MAGS ORM 45836/12-334071 
zo dňa 27.07.2012. 
Komunikácia bola navrhnutá a následne umiestnená za účelom vybudovania dopravného 
napojenia stavebných pozemkov, ktoré sú určené v zmysle schváleného Územného plánu zóny 
Horný Kramer na výstavbu rodinných domov. Dokumentácia obsahovala stavebné objekty: 
komunikácia, kanalizácia, plyn, elektro a verejné osvetlenie. Komunikácia je navrhnutá v súlade 
s ÚPN Z Horný Kramer, ktorého obstarávateľom je MČ Bratislava – Nové Mesto. Je v zmysle 
ÚPN Z navrhnutá ako miestna komunikácia s označením „A7“ do výhľadu s predĺžením aj pre 
ďalšie stavebné pozemky v lokalite ako verejnoprospešná stavba. 
Na základe vyššie uvedeného k zriadeniu vecného bremena neuplatňujeme pripomienky.   
Referát cestného správneho orgánu 
Vzhľadom na to, že predmetný pozemok nie je cestným pozemkom miestnych komunikácií I. 
a II. triedy, z hľadiska cestného správneho orgánu sa nevyjadrujeme. 
Oddelenie správy komunikácií 
Súhlasíme so zriadením vecného bremena na novovytvorené pozemky parc. č. 19379/2 
a 22304/4 v k.ú. Vinohrady za účelom stavby komunikácie a objektu verejného osvetlenia 
s podmienkou: žiadame rešpektovať a chrániť pred poškodením zariadenia verejného osvetlenia 
v správe hlavného mesta, ktoré sa nachádzajú v záujmovej oblasti. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 
Realizácia stavby nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou mestskej zelene, 
územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny. 
Oddelenie účtovníctva a pohľadávok 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadnu pohľadávku voči žiadateľom. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Nové Mesto: 
Nemám námietky. 
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Zmluva  o zriadení vecného bremena 
č. ..................... 

 
uzatvorená v zmysle § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: 
 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1 
zastúpené: JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta 
Peňažný ústav : Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453 
BIC-SWIFT:  CEKOSKBX 
Variabilný symbol:  .................... 
IČO : 603 481 
(ďalej len „povinný z vecného bremena“) 
 
a 
 
1. Milan Chudý, rodený.............., bytom ..................... nar. ................., r.č.: .................. 
2. Katarína Chudá, rodená.............., bytom ..................... nar. ................., r.č.: .................. 
3. Petra Chudá, rodená.............., bytom ..................... nar. ................., r.č.: .................. 
    Marek Chudý, rodený.............., bytom ..................... nar. ................., r.č.: .................. 
4. Dušan Dušek, rodený.............., bytom ..................... nar. ................., r.č.: .................. 
    Nadežda Dušeková, rodená.............., bytom ..................... nar. ................., r.č.: .................. 
5. Mária Hurajová , rodená.............., bytom ..................... nar. ................., r.č.: .................. 
 
 
(ďalej len „oprávnení z vecného bremena“) 
 
 
 
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
 

            1) Povinný z vecného bremena je vlastníkom pozemkov v katastrálnom území 
Vinohrady, a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 19379 – záhrady o výmere 593 m2 
zapísaného na liste vlastníctva č. 7148, ako aj pozemku registra „C“ KN parc. č. 22304/1 
vzniknutom z neknihovaného PK pozemku parc. č. 22304. 
 

2) Geometrickým plánom č. 15/2015 vyhotoveným dňa 9.6.2015 zhotoviteľom InKat 
spol. s r.o., so sídlom Dúbravská cesta 9 v Bratislave, IČO: 35753595, úradne overeným dňa 
5.8.2015 pod č. 1635/2015, vznikli nasledovné novovytvorené pozemky: 

 
a) novovytvorený pozemok parc. č. 19379/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

217 m2 vzniknutý oddelením od pozemku reg. „C“ KN parc. č. 19379, LV č. 39, 
 

 b) novovytvorený pozemok parc. č. 22304/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
13 m2 vzniknutý oddelením od pozemku reg. „C“ KN parc. č. 22304/1 z neknihovaného PK 
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pozemku parc. č. 22304. Hlavné mesto SR je vlastníkom neknihovaného PK  pozemku parc. 
č. 22304 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z. 

   
(ďalej len „zaťažené pozemky“). 

 
 3) Oprávnení z vecného bremena 1-5 sú vlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom 
území Vinohrady, a to pozemku registra „C“ KN, parc. č. 19377/2 – ostatné plochy a nádvoria 
o výmere 296 m2, LV č. 1256.  
 Oprávnený z vecného bremena 1 je vlastníkom pozemku registra „C“ KN parc. č. 
19373/16 – záhrady o výmere 630 m2, LV č. 5495. 
Oprávnená z vecného bremena 2 je vlastníčkou pozemku registra „C“ KN parc. č. 19373/5 – 
záhrady o výmere 627 m2, LV č. 718. 
Oprávnení z vecného bremena 3 sú vlastníkmi pozemku registra „C“ KN parc. č. 19377/176 – 
ostatné plochy o výmere 621 m2, LV č. 5494. 
Oprávnení z vecného bremena 4 sú vlastníkmi pozemku registra „C“ KN parc. č. 19373/4 – 
záhrady o výmere 800 m2, LV č. 1551. 
Oprávnená z vecného bremena 5 je vlastníčkou pozemku registra „C“ KN parc. č. 19371 – 
ostatné plochy o výmere 626 m2, LV č. 5493. 
 

4) Oprávnení z vecného bremena 1-5 sú v zmysle Rozhodnutia Špeciálneho 
stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto č. ÚKaSP-ŠSU-2014/134/ZUM/AAF-12 zo dňa 30.10.2014 
žiadateľom povolené užívanie stavby „SO-01 Komunikácia“, na ulici Kĺzavá v Bratislave, na 
pozemku parc. č. 19373/4, 19373/5, 19373/15, 19371, 19377/1, 19377/2, 19379, 19377/3, 
19373/24, 19373/25 a 22304/1, k.ú. Vinohrady, vlastníkmi uvedenej komunikácie (ďalej len 
„oprávnená nehnuteľnosť“). 
 
 
 

 
Článok II. 

Zriadenie vecného bremena 
 

1) Povinný z vecného bremena ako výlučný vlastník zaťažených pozemkov touto 
zmluvou zriaďuje v prospech oprávnených z vecného bremena vecné bremeno in rem, 
obsahom ktorého je povinnosť vlastníka zaťaženého pozemku počas trvania vecného bremena 
in rem strpieť umiestnenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy a úpravy oprávnenými 
z vecného bremena.  
 

2) Povinný z vecného bremena ako vlastník zaťažených pozemkov je povinný strpieť 
výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu in rem v rozsahu podľa ods. 1 tohto čl. II 
zmluvy oprávnenými z vecného bremena ako vlastníkmi oprávnenej nehnuteľnosti, ako aj 
akoukoľvek osobou, ktorá v budúcnosti nadobudne vlastnícke právo k oprávnenej 
nehnuteľnosti. 
 

3) Vecné bremeno in rem podľa tejto zmluvy prechádza s vlastníctvom oprávnenej 
nehnuteľnosti na nadobúdateľa oprávnenej nehnuteľnosti. 
 

4) Oprávnení z vecného bremena vyhlasujú a podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že 
ako vlastníci oprávnenej nehnuteľnosti vecné bremeno zriadené touto zmluvou prijímajú. 
 

5) Dňa... schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 
... zriadenie vecného bremena k pozemkom uvedeným v čl. I ods. 2. 
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Článok III. 
                                                        Odplata 
 
1) Povinný z vecného bremena sa s oprávnenými z vecného bremena v súlade so  

znaleckým posudkom č. 295/2015 zo dňa 25.10.2015 vyhotoveným znalkyňou Ing. arch. 
Annou Zajkovou, dohodli na jednorazovej odplate za zriadenie vecného bremena v sume    
11 159,12 eur. 

 
2) Oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú uhradiť odplatu za zriadenie vecného 

bremena v sume 11 159,12 eur (slovom jedenásťtisícjednostopäťdesiatdeväť eur dvanásť 
centov) do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania tejto zmluvy na účet povinného 
z vecného bremena, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., IBAN 
SK5875000000000025828453, variabilný symbol: 28880........... 

 
3) V prípade oneskorenej platby sa oprávnení z vecného bremena zaväzujú zaplatiť aj 

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

 
4) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 180,00 eur uhradia 

oprávnení z vecného bremena do 30 dní od podpísania tejto zmluvy o zriadení vecného 
bremena oboma zmluvnými stranami na účet hlavného mesta SR Bratislavy vedený 
v Československej obchodnej banke, a.s.,  IBAN  SK3775000000000025829413 variabilný 
symbol: 28880........... 
 
 
 
 
                                                               Článok IV. 

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

Odstúpenie od zmluvy 
 

          1) Povinný z vecného bremena je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy: 
1.1 Ak oprávnení z vecného bremena nesplnia dohodnutú úhradu v zmysle Čl. III tejto 
zmluvy. 
1.2 Ak účel zriadenia vecného bremena zanikol. 
1.3 Ak výkonom vecného bremena v rozpore s touto zmluvou vzniká povinnému z vecného 
bremena neprimeraná škoda. 
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1.4 Ak oprávnení z vecného bremena nesplnia požiadavky odborných útvarov magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy, uvedených v ustanoveniach tejto zmluvy. 
 
 2) V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle tohto článku sú oprávnení z vecného 
bremena povinní uviesť nehnuteľnosť na svoje náklady do stavu v akom ju prebrali v  lehote 
určenej povinným z vecného bremena v oznámení o odstúpení od tejto zmluvy. V prípade 
nečinnosti oprávnených z vecného bremena je povinný z vecného bremena oprávnený uviesť 
nehnuteľnosť do pôvodného stavu sám na náklady a riziko oprávnených z vecného bremena, 
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
 

Článok VI. 
Vedľajšie ustanovenia 

 
 1) Oprávnení z vecného bremena sú povinní znášať všetky náklady na zachovanie 
a údržbu pozemku, na ktorom viazne vecné bremeno zriadené touto zmluvou. 
 

2) Povinný z vecného bremena má právo vyžadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla 
pri výkone vecného bremena oprávnenou osobou v rozpore s touto zmluvou. 

 
3) Povinný z vecného bremena prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol, ku dňu 

uzavretia tejto  zmluvy,  uplatnený  nárok na navrátenie vlastníctva k predmetnému pozemku.  
 
4) 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 2. 6. 2015,  stanoviskom technickej infraštruktúry 
zo dňa 20. 5. 2015, súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 8. 6. 2015 a stanoviskom 
oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 16. 6. 2015; oprávnení z vecného 
bremena berú tieto stanoviská na vedomie a zaväzujú sa dodržiavať podmienky v nich 
stanovené. 

 
5) So zriadením vecného bremena nesmie byť zamedzený prístup na susediace 

pozemky. 
 
 
6) Oprávnení z vecného bremena majú s na pozemok parc. č. 22304/4 uzavretú 

s povinným z vecného bremena zmluvu o nájme pozemkov č. 088301771300. Na pozemok 
parc. č. 19379/2 majú oprávnení z vecného bremena uzavretú nájomnú zmluvu s mestskou 
časťou Bratislava-Nové Mesto. 

 
 

Článok VII. 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

 
1) Zmluva o zriadení vecného bremena nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy 

oboma zmluvnými stranami. 
 
2) Táto zmluva o zriadení vecného bremena 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 nadobudnú právo zodpovedajúce vecnému bremenu  
vkladom do katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného 
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rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom. 
Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 
 
 4) 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 a nákladov 
na vyhotovenie znaleckého posudku – za ich zaplatenie sa považuje pripísanie 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. 
 
 5) Do doby povolenia vkladu vecného bremena sú účastníci tejto zmluvy viazaní 
dohodnutými podmienkami zmluvy. 
 
 6) Poplatok z návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností hradia 
oprávnení z vecného bremena pri podávaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.    
 

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

 
 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1) K zmene jednotlivých zmluvných ustanovení môže dôjsť len na základe vzájomnej 

dohody zmluvných strán formou písomného dodatku, alebo ak to vyplýva zo zmien a 
doplnkov všeobecne záväzných platných právnych predpisov. 

 
2) Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
3) Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni 

za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné 
strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, 
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
4) Zmluva o zriadení vecného bremena sa vyhotovuje v 12-ich rovnopisoch 

s platnosťou originálu, z ktorých 2 exempláre budú predložené Okresnému úradu Bratislava, 
katastrálnemu odboru k návrhu na vklad vecného bremena, štyri rovnopisy obdrží povinný 
z vecného bremena. Oprávnení z vecného bremena dostanú po podpise zmluvy oboma 
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich im z tejto 
zmluvy, rovnopis 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:                           Oprávnení z vecného bremena: 
Hlavné mesto SR Bratislava                                     
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       ________________________________ 
       Milan Chudý 
 
 
       _________________________________ 
       Katarína Chudá 
 
       _________________________________ 
       Petra Chudá 
 
 
       _________________________________ 
       Marek Chudý 
 
 
 
       _________________________________ 
       Dušan Dušek 
 
 
                 _________________________________ 
        Nadežda Dušeková 
 
 
________________________________                   ________________________________ 
JUDr. Ivo Nesrovnal     Mária Hurajová   
primátor hlavného mesta SR Bratislavy       
                                                                                              
  
 



    
 

    
 
 
 


