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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti v k. ú. Nivy, na novovytvorenom pozemku 
parc. č. 9918/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2, odčlenenom GP č. 15/2015      
od pozemku reg. „E“ KN parc. č. 9894 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 351 m2, 
zapísanom na LV č. 4288 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, spočívajúceho 
v povinnosti strpieť na pozemku vybudovanie a užívanie stavby osobného výťahu na bytovom 
dome na Niťovej ulici č. 1 v Bratislave, v prospech oprávneného z vecného bremena PaedDr. 
Ladislava Smolena,  za jednorazovú odplatu 473,60 eur, s podmienkami : 
 
1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným 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 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 na pozemku v k. ú. 
    Nivy, parc. č. 9918/83 
      
ŽIADATE Ľ      : PaedDr. Ladislav Smolen 
                                                
  
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
k.ú. Nivy 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
9918/83  zastavané plochy    3  GP č. 15/2015 
 
Novovytvorený pozemok parc. č. 9918/33– zastavané plochy a nádvoria o výmere 3m2 bol 
odčlenený geometrickým plánom č. 15/2015 od pozemku reg. „E“ parc. č. 9894 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 351 m2 zapísanom na LV č. 4288 ako vlastníctvo hlavného mesta SR 
Bratislavy 
 
SKUTKOVÝ   STAV    
 
Predmet žiadosti 
 
 Predmetom zriadenia vecného bremena je pozemok uvedený v špecifikácii. 
 
Dôvod a účel žiadosti 

 
Žiadateľ je spolu so sestrou pani Annou Smolenovou podielovým spoluvlastníkom každý 

v podiele ½ mezonetového bytu č. 17 na piatom poschodí bytového domu na Niťovej ulici č. 1. 
Tento byt bol postavený v roku 2002 ako vstavba v podkroví bytového domu na Niťovej       
ulici č. 1 na základe stavebného povolenia Č. j. : SP-3495/00/Bal-8 zo dňa 23. 2. 2001. 
V projektovej dokumentácii stavby bol zahrnutý aj osobný výťah na bytovom dome, ktorý sa 
však v roku 2002 nezrealizoval. Kolaudačným rozhodnutím č.:2974/2002/Z-70 zo dňa 29. 11. 
2002 bola skolaudovaná stavba „Rekonštrukcia podkrovia na obytné účely“ – mezonetový byt     
č. 17 na 5. poschodí bytového domu. Žiadateľ doložil vyjadrenie ostatných vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome na Niťovej ul. č. 1, ktorí s výstavbou osobného výťahu 
súhlasia. Hlavné mesto SR Bratislava je v bytovom dome na Niťovej ulici č. 1 vlastníkom 
priestoru č. 12-901 nachádzajúceho sa v suteréne domu.   

 
Stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena  

 
K navrhovanému zriadeniu vecného bremena bol vyhotovený znalecký posudok              

č. 30/2016 zo dňa 7. 4. 2015, ktorý vypracoval spoločnosťou STATUS Plus, s.r.o., ktorá bola 
vybratá na základe elektronického náhodného výberu znalcov. 

 
Jednotková cena 

 
Všeobecná hodnota jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bola stanovená 

na sumu 473,60 Eur. 
 
 
 
 



Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia primátora č. 33/2015 
 Novovytvorený pozemok v k. ú. Nivy, parc. č. 9918/83 odčlenený geometrickým plánom 
č. 15/2015 bude po výstavbe výťahu využívaný ako súčasť objektu na bývanie -                    
19,00 eur/m2/rok, pri výmere 3 m2 ide o sumu 57,00 Eur/rok. 
 
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. 
 
 Navrhujeme schváliť zriadenie predmetného vecného bremena, aby bolo možné 
realizovať výstavbu osobného výťahu na bytovom dome na Niťovej ulici č. 1. 
   
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 je predmetný pozemok funkčné využitie územia: viacpodlažná 
zástavba obytného územia, číslo funkcie 101, stabilizované územie. 
Stanovisko technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok. 
Oddelenie dopravného inžinierstva 
Záujmový pozemok nie je v kolízii v výhľadovým zámerom dopravy uvažovaným v ÚPN hl. m. 
SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov. K zriadeniu vecného bremena na pozemku 
parc. č. 9918/83, k. ú. Nivy za účelom práva stavby osobného výťahu na bytovom dome             
na Niťovej ul. č. 1 nemá námietky. 
Referát cestného správneho orgánu 
Z hľadiska cestného správneho orgánu k zriadeniu vecného bremena na pozemku parc.                
č. 9918/83, k. ú. Nivy o výmere 3 m2 za účelom zriadenia vecného bremena práva stavby 
osobného výťahu na bytovom dome na Niťovej 1 sa nevyjadruje. Ide o pozemok nachádzajúci sa 
pri miestnej komunikácii III. triedy, kde príslušným cestným správnym orgánom je mestská časť 
Bratislava – Ružinov. 
Oddelenie správy komunikácií 
Miestna komunikácia Niťová ulica je zverená do správy MČ Ružinov. Stanovisko vydá           
MČ Ružinov. V záujmovom území sa nenachádza zariadenie VO. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 
Súhlasí. 
Oddelenie účtovníctva a pohľadávok 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadnu pohľadávku voči žiadateľovi. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Sekcia právnych činností: 
Neeviduje súdne konanie so žiadateľom. 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Ružinov je súhlasné.  
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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 
 
PaedDr. Ladislav Smolen, rod.  
 
(ďalej len „oprávnený z vecného bremena“) 
 
 
 
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
 

            1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra „E“ v k. ú. 
Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, parc. č. 9894 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 351 m2, zapísaného na LV č. 4288. 

 
 2) Geometrickým plánom č. 15/2015 úradne overeným dňa 5.8.2015 pod č. 1647/2015 
bol vytvorený pozemok v k. ú. Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, parc. č. 
9918/83 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 odčlenením z pozemku registra „E“ 
v k. ú. Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, parc. č. 9894 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 351 m2, zapísaným na LV č. 4288. 

 
 3) Oprávnený z vecného bremena je podielovým spoluvlastníkom bytu č. 17 – 
mezonet na 5. poschodí bytového domu súp. č. 1050 – Niťová 1 na parc. č. 9894/7,               
LV č. 2749, k. ú. Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II., 
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Článok II. 
Zriadenie vecného bremena 

 
1) Povinný z vecného bremena ako výlučný vlastník pozemku v k. ú. Nivy,            

obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, parc. č. 9918/83 - zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 3 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 15/2015 úradne overeným dňa 5.8.2015 
pod č. 1647/2015 zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena na tomto pozemku 
vecné bremeno in rem, obsahom ktorého je povinnosť vlastníka zaťaženého pozemku počas 
trvania vecného bremena in rem strpieť umiestnenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu a 
opravy osobného výťahu na bytovom dome na Niťovej ul. č. 1.  
 
 2) Povinný z vecného bremena ako vlastník pozemku v k. ú. Nivy, obec: BA-m.č. 
RUŽINOV, okres Bratislava II, parc. č. 9918/83 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 
vytvoreného geometrickým plánom č. 15/2015 úradne overeným dňa 5.8.2015                     
pod č. 1647/2015 je povinný strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu in rem 
v rozsahu podľa ods. 1 tohto čl. II zmluvy oprávneným z vecného bremena ako vlastníkom 
podielovým spoluvlastníkom bytu č. 17 – mezonet na 5. poschodí bytového domu súp.          
č. 1050 – Niťová 1 na parc. č. 9894/7, LV č. 2749, k. ú. Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, 
okres Bratislava II., ako aj akoukoľvek osobou, ktorá v budúcnosti nadobudne vlastnícke  
k tejto nehnuteľnosti. 
 

3) Vecné bremeno in rem podľa tejto zmluvy prechádza s vlastníctvom nehnuteľnosti 
špecifikovanej v Čl.I. ods. 3 tejto zmluvy na nadobúdateľa tejto nehnuteľnosti. 
 

4) Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že 
ako vlastník nehnuteľnosti špecifikovanej v Čl.I. ods. 3 tejto zmluvy vecné bremeno zriadené 
touto zmluvou prijíma. 
 

5) Dňa 26. 5. 2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
uznesením č. .../2016 zriadenie vecného bremena k pozemku uvedenému v čl. I ods. 2. 
           
   

 
 
 

Článok III. 
                                                        Odplata 
 
1) Povinný z vecného bremena sa s oprávneným z vecného bremena v súlade so  

znaleckým posudkom č. 30/2016 zo dňa 7. 4. 2016 vyhotoveným spoločnosťou STATUS 
Plus, s.r.o., dohodli na jednorazovej odplate za zriadenie vecného bremena v sume 473,60 eur. 

 
2) Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje uhradiť odplatu za zriadenie vecného 

bremena v sume 473,60 eur (slovom štyristosedemdesiattri eur šesťdesiat 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 oprávnený z vecného bremena zaväzuje 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 
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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 216,00 eur uhradí 

oprávnený 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 oprávnený z vecného bremena nesplní 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. 
1.4 Ak oprávnený z vecného bremena nesplní požiadavky odborných útvarov magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava - Ružinov, uvedených 
v ustanoveniach tejto zmluvy. 
 
 2) V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle tohto článku je oprávnený z vecného 
bremena povinný uviesť nehnuteľnosť na svoje náklady do stavu v akom ju prebral v  lehote 
určenej povinným z vecného bremena v oznámení o odstúpení od tejto zmluvy. V prípade 
nečinnosti oprávneného z vecného bremena je povinný z vecného bremena oprávnený uviesť 
nehnuteľnosť do pôvodného stavu sám na náklady a riziko oprávneného z vecného bremena, 
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
 

Článok VI. 
Vedľajšie ustanovenia 

 
 1) Oprávnený z vecného bremena je povinný 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 vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol, ku dňu 

uzavretia tejto  zmluvy,  uplatnený  nárok na navrátenie vlastníctva k predmetnému pozemku.  
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4) Oprávnený z vecného bremena bol oboznámený so stanoviskami odborných 

útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k zriadeniu vecného bremena, a to so 
stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 21. 1. 2015,  stanoviskom technickej 
infraštruktúry zo dňa 15. 12. 2015, súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 28. 12. 
2015, stanoviskom oddelenia správy komunikácií zo dňa 17. 12. 2015 a stanoviskom 
oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 15. 12. 2015; oprávnený z vecného 
bremena berie tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v nich 
stanovené. 

 
5) Podľa stanoviska starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 22. 2. 2016 

oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje, že zabezpečí, aby pri výstavbe alebo prevádzke 
osobného výťahu na bytovom dome na Niťovej ulici č. 1 nedošlo k poškodeniu zelene a bude 
chrániť zeleň v súlade s platnou normou STN 837010 Ochrana prírode. Ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.  

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

pozemky. 
 
 

 
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) Oprávnený z vecného bremena nadobudne 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 nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 
 
 4) Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podáva povinný 
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 podáva povinný 
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 hradí 
oprávnený z vecného bremena pri podávaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.    
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7) Oprávnený z vecného bremena súhlasí s použitím jeho 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 vyhlasujú, 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 7-ich rovnopisoch 

s platnosťou originálu, z ktorých 2 exempláre budú predložené Okresnému úradu Bratislava, 
katastrálnemu odboru k návrhu na vklad vecného bremena, štyri rovnopisy pre povinného 
z vecného bremena. Oprávnený z vecného bremena dostane po podpise zmluvy oboma 
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto 
zmluvy, rovnopis mu 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                                     
 
 
     
    
 
 
________________________________                   ________________________________ 
JUDr. Ivo Nesrovnal                 PaedDr. Ladislav Smolen   
primátor hlavného mesta SR Bratislavy       
                                                                                              
  
 



    
 
 

    


