Zmluva č. 28 88 0227 21 00
o zriadení vecného bremena
uzavretá podľa ust. § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“) medzi :

Povinní z vecného bremena:
1.) Obchodné meno: F & P, a.s.
IČO:
35 792 99
so sídlom:
Panenská 18, 811 03 Bratislava
zapísaná:
do Obchodného registra Okresného súdu I,
oddiel Sa, vložka č. 2512/B
štatutárny orgán: Ing. Dušan Fašiang, predseda predstavenstva
JUDr. Pavol Urbanič, člen predstavenstva
(ďalej aj len „povinný z vecného bremena č.1“ v príslušnom tvare)
2.) Obchodné meno: Ovocné sady s.r.o.
IČO:
52 313 182
so sídlom:
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - m.č. Staré Mesto
zapísaná:
do Obchodného registra Okresného súdu I,
oddiel Sro, vložka č. 143730/B
štatutárny orgán: Ing. Eva Bakalár Beličáková, konateľ spoločnosti
(ďalej aj len „povinný z vecného bremena č.2“ v príslušnom tvare)
3.) Obchodné meno:
IČO:
so sídlom:
zapísaná:

BAUREA, spol. s r.o.
35 690 411
Panenská 18, 811 03 Bratislava
do Obchodného registra Okresného súdu I,
oddiel Sro, vložka č. 11000/B
štatutárny orgán: Ing. Dušan Fašiang, konateľ spoločnosti
(ďalej aj len „povinný z vecného bremena č.3“ v príslušnom tvare)

4.) Obchodné meno:
IČO:
so sídlom:
zapísaná:

Goldbeck, s.r.o.
35 900 733
Dvojkrížna 9, 821 07 Bratislava
do Obchodného registra Okresného súdu I,
oddiel Sro, vložka č. 33185/B
štatutárny orgán: Ing. Pavol Čarný, konateľ spoločnosti
(ďalej aj len „povinný z vecného bremena č.4“ v príslušnom tvare)

5.) Obchodné meno:
IČO:
so sídlom:
zapísaná:

Esterian, a.s.
35 713 411
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
do Obchodného registra Okresného súdu I,
oddiel Sa, vložka č. 1365/B
štatutárny orgán: Ing. Richard Kafka, predseda predstavenstva
(ďalej len „povinný z vecného bremena č.5“ v príslušnom tvare)

(ďalej povinný z vecného bremena č.1, povinný z vecného bremena č.2, povinný z vecného bremena č.3, povinný
z vecného bremena č.4 a povinný z vecného bremena č.5 spoločne aj ako „Povinní z vecného bremena“ alebo
jednotlivo ako „Povinný z vecného bremena“)
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a

Oprávnený z vecného bremena :
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
IČO:
00603481
sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
V zastúpení:
Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora
(ďalej len „Oprávnený z vecného bremena“ v príslušnom tvare)
(ďalej Oprávnený z vecného bremena a Povinní z vecného bremena spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo
jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Článok I
Predmet zmluvy
1.

Povinný z vecného bremena č. 1 je spoluvlastníkom nehnuteľností :
a) pozemku registra „C” katastra nehnuteľností parcela č. 15850/222, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
844 m2, registrovaného na liste vlastníctva č.5534 v katastrálnom území Trnávka, v spoluvlastníckom podiele
1/4 z celku,
b) pozemku registra „C” katastra nehnuteľností parcela č. 15850/223, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
857 m2, registrovaného na liste vlastníctva č.5534 v katastrálnom území Trnávka, v spoluvlastníckom podiele
1/4 z celku,
c) pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcela č. 15850/288, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
12 m2, vedený na liste vlastníctva č. 5425, k.ú. Trnávka v spoluvlastníckom podiele 1/4 z celku,
d) vlastníkom pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcela č.15850/287, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 4 m2 , vedený na LV č. 3483, k.ú. Trnávka v celosti t.j. v podiele 1/1 z celku.

2.

Povinný z vecného bremena č. 2 je spoluvlastníkom nehnuteľností :
e) pozemku registra „C” katastra nehnuteľností parcela č. 15850/222, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
844 m2, registrovaného na liste vlastníctva č.5534 v katastrálnom území Trnávka, v spoluvlastníckom podiele
3/4 z celku,
f)

pozemku registra „C” katastra nehnuteľností parcela č. 15850/223, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
857 m2, registrovaného na liste vlastníctva č.5534 v katastrálnom území Trnávka, v spoluvlastníckom podiele
3/4 z celku,

g) pozemku registra „C” katastra nehnuteľností parcela č. 15850/286, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
8 m2, registrovaného na liste vlastníctva č.5535 v katastrálnom území Trnávka, v spoluvlastníckom podiele
3/4 z celku.
3.

Povinný z vecného bremena č. 3 je vlastníkom nehnuteľností :
h) pozemku registra „C” katastra nehnuteľností parcela č. 15850/127, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
134 m2, registrovaného na liste vlastníctva č.4486 v katastrálnom území Trnávka, v celosti t.j. v podiele 1/1
z celku,
i) pozemku registra „C” katastra nehnuteľností parcela č. 15850/128, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
218 m2, registrovaného na liste vlastníctva č.4486 v katastrálnom území Trnávka, v celosti t.j. v podiele 1/1
z celku,
j)

a spoluvlastníkom pozemku registra „C” katastra nehnuteľností parcela č. 15850/286, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 8 m2, registrovaného na liste vlastníctva č.5535 v katastrálnom území Trnávka,
v spoluvlastníckom podiele 1/4 z celku.
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4.

Povinný z vecného bremena č. 4 je vlastníkom nehnuteľnosti :
k) pozemku registra „C” katastra nehnuteľností parcela č. 15850/126, ostatná plocha o výmere 348 m2,
registrovaného na liste vlastníctva č.4227 v katastrálnom území Trnávka v celosti, t.j. v podiele 1/1 z celku.

5.

Povinný z vecného bremena č. 5 je spoluvlastníkom nehnuteľnosti :
l) pozemku registra „C” katastra nehnuteľností parcela č. 15850/288, zastavaná plocha o výmere 12 m2,
registrovaného na liste vlastníctva č. 5425 v katastrálnom území Trnávka v spoluvlastníckom v podiele 3/4 z
celku.
(pre pozemky uvedené v Článku I. pod písm. a), b), e), f), g), h), i), j) a k) tejto Zmluvy ďalej spoločne aj ako
„Nehnuteľnosti I.“ a pre pozemky uvedené v Článku I. pod písm. c), d) a l) tejto Zmluvy ďalej spoločne aj ako
„Nehnuteľnosti II.“, v príslušnom tvare).
( pre „Nehnuteľnosti I.“ a Nehnuteľnosti II.“ ďalej spoločne aj ako „Nehnuteľnosti“ v príslušnom tvare)

6.

Oprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom :
časti stavebného objektu SO 53 v rozsahu podobjektu SO 53.1 Prekládka verejného osvetlenia a verejné
osvetlenie - I. časť (ďalej aj ako „Stavebný objekt SO 53.1“), a stavebného objektu SO 11.2 Dopravné
napojenie Airport hotela Bratislava a polyfunkčného objektu F&P 2., ktoré nadobudol do svojho vlastníctva
na základe Zmluvy o bezodplatnom prevode stavebných objektov č. 05 88 0226 21 00 v podiele 1/1 z celku.
Stavebný objekt SO 53.1 bol zrealizovaný ako vyvolaná investícia vybudovaná ako súčasť stavby:
„Dopravné napojenie Airport hotela Bratislava a polyfunkčného objektu F&P“ a služi na osvetlenie miestnej
komunikácie II. triedy Ivánska cesta. Stavebný objekt SO 53.1 bol vybudovaný aj na častiach z pozemkov
registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 15850/126, 15850/127, 15850/128, 15850/222, 15850/223
a 15850/286 v katastrálnom územií Trnávka (Nehnuteľnosti I.) a bol skolaudovaný na základe rozhodnutia
stavebného úradu pri Mestskej časti Bratislava - Ružinov, číslo : SU/CS 16174/2018/8/AJA-180 zo dňa
21.11.2018, právoplatného dňa: 11.01.2019.
Stavebný objekt SO 11.2 je súčasťou miestnej komunikácie II. triedy Ivánska cesta a bol skolaudovaný na
základe kolaudačného rozhodnutia č. MAGS SSU 54383/2018/470765-7/Hu, zo dňa 23.11.2018, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2018 v znení Opravy zrejmej nesprávnosti zo dňa 21.03.2019. Tento
stavebný objekt bol vybudovaný aj na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 15850/287
a 15850/288 v katastrálnom území Trnávka (Nehnuteľnosti II.).

7.

Povinní z vecného bremena touto zmluvou bezodplatne zriaďujú v prospech Oprávneného z vecného bremena
ako vlastníka Stavebného objektu SO 53.1 vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti Povinných z vecného
bremena strpieť na časti Nehnuteľností I. právo:
a) uloženia, užívania, prevádzky a výkonu správy káblových vedení, stožiarov verejného osvetlenia
a v súčasnosti existujúcich zariadení súvisiacich s verejným osvetlením - Stavebným objektom SO 53.1 a
b) vstupu osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie verejného osvetlenia - Stavebného
objeku SO 53.1 zabezpečovanú prostredníctvom odbornej firmy na Nehnuteľnostiach I. nasledovne :
• na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 15850/126 v rozsahu ochranného pásma
označeného ako diel 1 o ploche 7 m2,
• na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 15850/127 v rozsahu ochranného pásma
označeného ako diel 4 o ploche 4 m2,
• na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 15850/128 v rozsahu ochranného pásma
označeného ako diel 5 o ploche 8 m2,
• na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 15850/222 v rozsahu ochranného pásma
označeného ako diel 2 o ploche 19 m2,
• na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 15850/223 v rozsahu ochranného pásma
označeného ako diel 3 o ploche 16 m2,
• na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 15850/286 v rozsahu ochranného pásma
označeného ako diel 7 o ploche 4 m2,
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ktoré sú vyznačené v geometrickom pláne č. 354/2018, na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva
uloženia a užívania inžinierskej siete (verejné osvetlenie) zo dňa 24.06.2019, vyhotoveného spoločnosťou
fm-geo, s.r.o., IČO: 36 716 707, Ing. Františkom Megom, úradne overeného Okresným úradom Bratislava,
katastrálnym odborom dňa 10.07.2019 pod č. G1-1316/19 (ďalej aj ako „Geometrický plán“), fotokópia ktorého
tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
8.

9.

Povinní z vecného bremena touto Zmluvou bezodplatne zriaďujú v prospech Oprávneného z vecného bremena
ako vlastníka Stavebného objektu SO 11.2 vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti Povinných z vecného
bremena strpieť na celej výmere Nehnuteľností II. (rozsah Príloha č.2 tejto Zmluvy) právo:
•

uloženia, užívania, prevádzky a výkonu správy dopravnej stavby – komunikácie a v súčasnosti existujúcich
zariadení súvisiacich so Stavebným objektom SO 11.2 a

•

vstupu osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie dopravnej stavby – komunikácie,
Stavebného objeku SO 11.2 zabezpečovanú prostredníctvom odbornej firmy na Nehnuteľnostiach II..

Zmluvné strany sa dohodli, že právo zodpovedajúce vecným bremenám podľa ods. 7 a ods.8 tejto zmluvy patrí
vlastníkovi Stavebných objektov, Oprávnenému z vecného bremena, a teda pôsobí „in personam“.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť sa viaže k Povinným z vecného bremena ako vlastníkom Nehnuteľností
a prechádza na všetkých ďaľších vlastníkov Nehnuteľností t.j. pôsobí „ in rem“.
11. Oprávnený z vecného bremena právo zodpovedajúce vecným bremenám špecifikovaným v ods. 7 a ods. 8 tohto
článku zmluvy prijíma.
12. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že vecné bremená vymedzené v tomto článku Zmluvy sa
zriaďuje bezodplatne.
Článok II
Účel Zmluvy
Vecné bremeno sa zriaďuje za účelom uloženia, užívania prevádzky,výkonu správy Stavebného objektu SO 53.1
verejného osvetlenia a Stavebného objektu SO 11.2 dopravnej stavby – komunikácie, vybudovaných v rámci stavby :
„Dopravné napojenie Airport hotela Bratislava a polyfunkčného objektu F&P“ a vstupu osôb a vjazd vozidiel z dôvodu
údržby, opráv a rekonštrukcie Stavebného objektu SO 53.1 a Stavebného objektu SO 11.2 na Nehnuteľnostiach.
Článok III
Trvanie Zmluvy
1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.

Vecné bremeno zaniká zo zákona v zmysle ust. § 151p ods. 2 a 4 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
(ďalej len „Občiansky Zákonník“).
Článok IV
Odstúpenie od zmluvy

1.

Možnosť odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka nie je
týmto článkom dotknutá.
Článok V
Vedľajšie ustanovenia

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Povinní z vecného bremena zaplatia správny poplatok za návrh na vklad vecného
bremena do katastra nehnuteľností.
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2.

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá Oprávnený z vecného bremena, k čomu ho Povinní z vecného
bremena splnomocňujú.
Článok VI
Vyhlásenie

1. Povinní z vecného bremena vyhlasujú a podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú a zaručujú Oprávnenému z vecného
bremena, ktorý uzatvára túto Zmluvu spoliehajúc sa na nasledovné vyhlásenie, že sú výlučnými vlastníkmi,
prípadne podielovými spoluvlastníkmi Nehnuteľností špecifikovaných v čl.I. ods.1 až 5, písmená a), b), c), d), e),
f), g), h), l), i), j), k) a l) tejto Zmluvy.

2. Povinní z vecného bremena sa zároveň zaväzujú, že od momentu podpisu tejto Zmluvy do právoplatného
povolenia vkladu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu upraveného v tejto Zmluve nebudú nakladať
s Nehnuteľnosťami spôsobom, ktorý by mal vplyv na zápis Geomerického plánu, kópia ktorého je neoddeliteľnou
súčasťou tejto Zmluvy, t.z. nevykonajú žiadne úkony, ktoré by viedli k zmene údajov uvedených v Geometrickom
pláne č.354/2018, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava pod.č.G1-1316/19.

3. V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor zamietne návrh na povolenie
vkladu, alebo ak konanie o návrhu na povolenie vkladu právoplatne zastaví, alebo preruší, sú Zmluvné strany
povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť a podniknúť všetky kroky potrebné na to, aby bol návrh na povolenie
vkladu opätovne podaný a povolený, resp. aby sa v katastrálnom konaní čo najrýchlejšie pokračovalo.

4. V prípade, že sa vyhlásenie alebo záruka podľa bodu 1 tohto článku ukáže ako nepravdivé alebo zavádzajúce
a v prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 2 tohto článku, bude sa to považovať za podstatné porušenie
tejto Zmluvy oprávňujúce Oprávneného z vecného bremena jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy ako aj
oprávňujúce Oprávneného z vecného bremena požadovať od Povinných z vecného bremena náhradu nákladov a
škody, ktoré mu zavádzajúcim, alebo nepravdivým vyhlásením a porušením spomínanej povinnosti vznikli.

5. Ak v budúcnosti dôjde k rozdeleniu Nehnuteľností, bude vecné bremeno zriadené touto Zmluvou viaznuť na
všetkých novovzniknutých parcelách Povinných z vecného bremena v rozsahu potrebnom na zachovanie účelu
tejto Zmluvy. Povinní z vecného bremena sa zaväzujú vykonať všetko nevyhnutné pre rozšírenie vecného
bremena na všetky novovzniknuté parcely.
Článok VII
Platnosť a účinnosť Zmluvy
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými Zmluvnými stranami.

2.

Tato Zmluva je povinne zverejňovanou Zmluvou podľa ust. §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. §47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle
povinnej osoby – Oprávneného z vecného bremena.

3.

Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, katastrálneho
odboru o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností.

4.

Oprávnený z vecného bremena nadobudne právo zodpovedajúce vecnému bremenu dňom kladného
právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru o povolení vkladu vecného
bremena do katastra nehnuteľností.

5.

Do doby povolenia vkladu vecného bremena sú Zmluvné strany viazané dohodnutými podmienkami tejto Zmluvy.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia

1. K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán
formou písomného dodatku, alebo ak to bude vyplývať zo zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
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2. Pre právne vzťahy touto Zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a
ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli,
že v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo vzniknutých na základe tejto Zmluvy bude ich
riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za použitia slovenského práva.
3. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 13 tich rovnopisoch s platnosťou originálu, z tohto po 1 ks vyhotovení pre každého
Povinného z vecného bremena a 6 ks vyhotovení obdrží Oprávnený z vecného bremena a 2 ks budú zaslané na
Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, za účelom povolenia vkladu vecného bremena.
4. Povinní z vecného bremena hradia finančné náklady spojené s úradným overením podpisov svojich štatutárnych
orgánov na tejto Zmluve.
5. Povinní z vecného bremena súhlasia s použitím svojich údajov pre účely tejto Zmluvy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, s jej obsahom sa
oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú
vlastnorušnými podpismi.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je kópia Geometrického plánu č. 354/2018 na vyznačenie vecného
bremena na priznanie práva uloženia a užívania inžinierskej siete (verejné osvetlenie), úradne overeného
katastrálnym odborom Okresného úradu v Bratislave, Ing. Magdalénou Cípovou dňa 10.07.2019 pod.č. G11316/19.

Oprávnený z vecného bremena:

V Bratislave, dňa: 20.10.2021

v.r.
----------------------------------------------------------------------------Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová,
I. námestníčka primátora

Povinný z vecného bremena č.1:

v.r.
-------------------------------------------F&P, a.s.
Ing. Dušan Fašiang
predseda predstavenstva

v.r.
-----------------------------------------------F&P, a.s.
JUDr. Pavol Urbanič,
člen predstavenstva
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Povinný z vecného bremena č.2:

v.r.
------------------------------------------------Ovocné sady s.r.o.
Ing. Eva Bakalár Beličáková
konateľka spoločnosti

Povinný z vecného bremena č.3:

v.r.
----------------------------------------------BAUREA, spol. s r.o
Ing. Dušan Fašiang
konateľ spoločnosti

Povinný z vecného bremena č.4:

v.r.
----------------------------------------------Goldbeck, s.r.o.
Ing. Pavol Čarný
konateľ spoločnosti

Povinný z vecného bremena č.5:

v.r.
------------------------------------------------Esterian, a.s.
Ing. Richard Kafka
predseda predstavenstva
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