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Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača
dňa 09.02.2021
Návrh
na zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu, uloženia
inžinierskych sietí a stavby na časti pozemku registra E KN parc. č. 2136 v k.ú. Rača na
novovzniknutých parcelách registra C KN č. 1019/25, 1019/26, v k.ú. Rača.
___________________________________________________________________________

Predkladateľ:

Materiál obsahuje:

Mgr. Michal Drotován, v.r.
starosta
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Zodpovedný:
Ing. Vieroslava Štrbáková, v.r.
vedúca Oddelenia hospodárskej správy

Spracovateľ:
Mgr. Karol Janík, v.r.
referent správy majetku, nehnuteľností, kataster

február 2021

1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
schvaľuje

1. zriadenie vecného bremena práva prechodu, prejazdu, uloženia inžinierskych sietí a stavby
na novovytvorenom pozemku registra C KN, parc. č. 1019/26 – zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 11 m², určeným Geometrickým plánom č. 13 – 4/2021 na obnovenie časti parcely reg.
E KN č. 2136 zapísanej na LV č. 4271, k.ú. Rača (nový stav 1019/25, 1019/26) a oddelenie
pozemku parc. č. 1019/25 a 1019/26, in rem na nehnuteľnosti parc. č. 1019/26, v prospech
vlastníka nehnuteľností zapísaných na LV č. 2037, a to pozemkov registra C KN parc. č.
2059/10, 2060/2 a stavby so súpisným č. 6647 postavenej na pozemku parc. č. 2060/2, k.ú.
Rača, vo vlastníctve žiadateľov J. A. a S. A., XXXX, XXXX, ako oprávnených z vecného
bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti Mestskej časti Bratislava-Rača ako vlastníka
pozemku registra C KN parc. č. 1019/26 strpieť prístupovú spevnenú plochu (právo stavby),
právo prechodu a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami cez pozemok registra C
KN č. 1019/26 a priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na parc. C KN č. 1019/26 v
celom rozsahu uvedenej parcely v okrese Bratislava III, obec Bratislava – m.č. Rača,
katastrálne územie Rača, za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena v sume
631,51 EUR;
2. zriadenie vecného bremena práva prechodu, prejazdu, uloženia inžinierskych sietí a stavby
na novovytvorenom pozemku registra C KN, parc. č. 1019/25 – zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 43 m², určeným Geometrickým plánom č. 13 – 4/2021 na obnovenie časti parcely reg.
E KN č. 2136 zapísanej na LV č. 4271, k.ú. Rača (nový stav 1019/25, 1019/26) a oddelenie
pozemku parc. č. 1019/25 a 1019/26, in rem na nehnuteľnosti parc. č. 1019/25, v prospech
vlastníka nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 13064, a to pozemku registra C KN, parc. č.
2059/2, k.ú. Rača, vo vlastníctve žiadateľa M. A., XXXX, XXXX, ako oprávneného z
vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti Mestskej časti Bratislava-Rača ako
vlastníka pozemku registra C KN parc. č. 1019/25 strpieť prístupovú spevnenú plochu (právo
stavby), právo prechodu a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami cez pozemok
registra C KN č. 1019/25 a priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na parc. C KN č.
1019/25 v celom rozsahu uvedenej parcely v okrese Bratislava III, obec Bratislava - m.č.
Rača, katastrálne územie Rača, za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena v sume
2468,63 EUR, za nasledovných podmienok:
- zmluvy o zriadení vecného bremena budú obsahovať ustanovenie o povinnosti oprávnených
z vecného bremena strpieť zásah do stavebnej konštrukcie prístupov v prípade rozšírenia,
rekonštrukcie miestnej komunikácie III. triedy Stupavská alebo výstavby chodníka,
- zmluvy o zriadení vecného bremena budú podpísané do 30.04.2021,
- oprávnení z vecných bremien uhradia celú sumu odplaty za zriadenie vecného bremena
naraz do 30 dní od podpísania zmlúv o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými
stranami.
V prípade, že jednotlivá zmluva o zriadení vecného bremena nebude podpísaná do
30.04.2021, toto uznesenie stratí platnosť v konkrétnej časti.
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2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu
odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača

schváliť
a) zriadenie vecného bremena práva prechodu, prejazdu a stavby na novovytvorenom
pozemku registra C KN, parc. č. 1019/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m²,
určenom geometrickým plánom č. 13 – 4/2021 na obnovenie časti parcely reg. E KN č. 2136
(nový stav 1019/25, 1019/26) a oddelenie pozemku parc. č. 1019/25 a 1019/26 na priznanie
práva výstavby, prechodu a prejazdu, pôsobiaceho in rem na nehnuteľnosti zapísané na LV č.
2037, a to pozemky registra C KN, parc. č. 2059/10, 2060/2 a stavbu súpisné č. 6647
postavenú na pozemku parc. č. 2060/2, k.ú. Rača, vo vlastníctve žiadateľov J. A. a S. A.,
XXXX, XXXX, ako oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti
Mestskej časti Bratislava-Rača strpieť vybudovanú prístupovú komunikáciu, za predbežnú
odplatu za zriadenie vecného bremena v sume 300,- EUR;
b) zriadenie vecného bremena práva prechodu, prejazdu a stavby na novovytvorenom
pozemku registra C KN, parc. č. 1019/25 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m²,
určenom geometrickým plánom č. 13 – 4/2021 na obnovenie časti parcely reg. E KN č. 2136
(nový stav 1019/25, 1019/26) a oddelenie pozemku parc. č. 1019/25 a 1019/26 na priznanie
práva výstavby, prechodu a prejazdu, pôsobiaceho in rem na nehnuteľnosti zapísané na LV č.
13064, a to pozemok registra C KN, parc. č. 2059/10, 2060/2 a stavbu súpisné č. 6647
postavenú na pozemku parc. č. 2059/2, k.ú. Rača, vo vlastníctve žiadateľa M. A., XXXX,
XXXX, ako oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti Mestskej
časti Bratislava-Rača strpieť vybudovanú prístupovú komunikáciu, za predbežnú odplatu za
zriadenie vecného bremena v sume 800,- EUR za nasledovných podmienok:
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude budúcimi oprávnenými z
vecného bremena podpísaná do 31.03.2021. V prípade, že zmluva o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena nebude budúcimi oprávnenými v písm. a) alebo v písm. b) z
vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí v príslušnej časti
platnosť.
- budúci oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu predbežnej odplaty za zriadenie
vecného bremena naraz do 30 dní od podpísania zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena obidvoma zmluvnými stranami.
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3.

Dôvodová správa

PREDMET:
Zriadenie vecného bremena práva prechodu, prejazdu, uloženia inžinierskych sietí a stavby na
novovytvorených pozemkoch C KN, parc. č. 1019/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
11 m², parc. č. 1019/25 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m², nezapísaných
v katastri nehnuteľností, určených Geometrickým plánom č. 13 – 4/2021 na obnovenie časti
parcely reg. E KN č. 2136 zapísanej na LV č. 4271, k.ú. Rača (nový stav 1019/25, 1019/26)
a oddelenie pozemku parc. č. 1019/25 a 1019/26, in rem na nehnuteľnostiach parc. č. 1019/26
a 1019/25 v prospech vlastníkov nehnuteľností zapísaných na LV č. 2037 - pozemky registra
C KN, parc. č. 2059/10, 2060/2 a stavba súpisné č. 6647 postavená na pozemku parc. č.
2060/2, k.ú. Rača, vo vlastníctve žiadateľov J. A. a S. A., XXXX, XXXX a na nehnuteľnosť
zapísanú na LV č. 13064 - pozemok registra C KN, parc. č. 2059/2, k.ú. Rača, vo vlastníctve
žiadateľa M. A., XXXX, XXXX, ako oprávnených z vecného bremena, ktoré bude spočívať v
povinnosti Mestskej časti Bratislava-Rača ako vlastníka pozemkov registra C KN parc. č.
1019/26 a 1019/25 strpieť prístupovú spevnenú plochu (právo stavby), právo prechodu a
prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami a priznanie práva uloženia inžinierskych
sietí na týchto pozemkoch v celom rozsahu uvedených parciel, za odplatu za zriadenie
vecného bremena stanovenú znaleckým posudkom č. 21/2021 zo dňa 02.02.2021
vyhotoveným Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, ktorým bola stanovená hodnota jednorazovej
odplaty spolu v sume 3 100,- EUR.
ŽIADATEĽ:
J. A. a S. A., XXXX, XXXX,
M. A., XXXX, XXXX.
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:
K. ú.
LV č. odčlenené z parc. č.
Rača
4271
reg. E KN 2136
Rača
4271
reg. E KN 2136

celková výmera
parc. č.
1829 m2
reg. C KN 1019/26
1829 m2
reg. C KN 1019/25

výmera
11 m2
43 m2

ÚČEL VECNÉHO BREMENA:
Prístupová spevnená plocha (právo stavby), právo prechodu a prejazdu motorovými a
nemotorovými vozidlami cez pozemok registra C KN č. 1019/25 a 1019/26 a priznanie práva
uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra C KN č. 1019/25 a 1019/26.
ODPLATA ZA VECNÉ BREMENO:
Vo výške všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena stanovenej
znaleckým posudkom vo výške 3 100,- EUR, jednotlivo pre žiadateľov J. A. a S. A., XXXX,
XXXX v sume 631,40 EUR a žiadateľa M. A., XXXX, XXXX v sume 2468,63 EUR t.j.
spolu vo výške 3 100,14 EUR.
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SKUTKOVÝ STAV:
Návrh predkladáme na základe žiadosti J. A. a S. A., XXXX, XXXX zo dňa
25.11.2020 a doplnenia žiadosti zo dňa 14.12.2020 a žiadosti M. A., XXXX, XXXX, zo dňa
25.11.2020 a doplnenia žiadosti zo dňa 14.12.2020, o zriadenie prístupu k pozemkom registra
C KN parc. č. 2060/2 a 2059/10 a parc. č. 2059/2 v k.ú. Rača. Pozemky sa nachádzajú na
Stupavskej ulici, pričom prístup na pozemky je cez pozemok registra E KN parc. č. 2136
o výmere 1829 m2, zapísaný na LV č. 4271 vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Rača.
Predmet žiadosti sa nachádza medzi verejnou miestnou komunikáciou Stupavská
a nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, pričom z dôvodu plánovanej výstavby
rodinného domu požiadal každý zo žiadateľov o majetkoprávne vysporiadanie príslušnej časti
pozemku parc. č. 2136 v rozsahu od hranice pozemkov v ich vlastníctve po teleso cestnej
komunikácie s rigolom. V prípade žiadateľov J. A. a S. A. ide o časť pozemku o ploche
približne 15,50 m2 a v prípade M. A. ide o plochu približne 41,30 m2, spolu 56,80 m2.
V žiadosti navrhli žiadatelia majetkoprávne vysporiadanie formou zriadenia vecného bremena
na predmetnú časť pozemku, nájomnú zmluvu alebo kúpnu zmluvu.
Nakoľko ide o trvalé užívanie pozemkov žiadateľmi, na ktorej bude žiadateľmi
vybudovaná spevnená plocha a v zmysle rovnakých, resp. podobných prípadov
majetkoprávneho vysporiadania, ktoré boli schválené, bol tento zámer na prijatie nakladania
s majetkom predložený na prerokovanie príslušným stálym komisiám Miestneho
zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača s návrhom troch alternatív majetkoprávneho
vysporiadania časti pozemku reg. E KN parc. č. 2136 formou prevodu, zriadenia vecného
bremena alebo nájmu.
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy Miestneho
zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 20.01.2021, komisia prijala nasledovné stanovisko:
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ MČ
Bratislava-Rača zriadenie vecného bremena na odčlenené časti pozemkov z pozemku registra
E KN parc. č. 2136 o výmere 15,50 m2 v prospech oprávneného - žiadateľov J. A. a S. A.,
XXXX, XXXX a v prospech oprávneného - žiadateľa M. A., XXXX, XXXX o výmere 41,30
m2 z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, po
vyhotovení geometrického plánu na zriadenie vecného bremena práva prechodu, prejazdu
a vybudovania prístupu k rodinným domom za podmienky, že v prípade potreby rozšírenia
komunikácie Stupavská bude realizovaný zásah do stavebnej konštrukcie prístupov. Presná
výmera pozemkov bude určená geometrickým plánom a všeobecná hodnota odplaty za
zriadenie vecného bremena znaleckým posudkom.
Následne bol tento návrh prerokovaný Komisiou finančnou a majetkovou dňa 25.01.2021,
komisia prijala nasledovné stanovisko:
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača zriadenie vecného
bremena na odčlenené časti pozemkov z pozemku registra E KN parc. č. 2136 o výmere 15,50
m2 v prospech oprávneného - žiadateľov J. A. a S. A., XXXX, XXXX a v prospech
oprávneného - žiadateľa M. A., XXXX, XXXX o výmere 41,30 m2 z dôvodu zabezpečenia
prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, po vyhotovení geometrického plánu na
zriadenie vecného bremena práva prechodu, prejazdu a stavby za účelom vybudovania
prístupu k rodinným domom za podmienky, že v prípade potreby rozšírenia komunikácie
Stupavská bude realizovaný zásah do stavebnej konštrukcie prístupov. Presná výmera
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pozemkov bude určená geometrickým plánom a všeobecná hodnota odplaty za zriadenie
vecného bremena znaleckým posudkom.
Na základe odporúčacích stanovísk Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu
a dopravy a Komisie finančnej a majetkovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Rača bol dňa 29.01.2021 vyhotovený geometrický plán č. 13 – 4/2021 na
obnovenie časti parcely reg. E KN č. 2136 (nový stav 1019/25, 1019/26) a oddelenie
pozemku parc. č. 1019/25 a 1019/26, ktorým boli odčlenené a spresnené výmery príslušných
častí z pozemku reg. E KN parc. č. 2136 v rozsahu novovytvorených pozemkov parc. č.
1019/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m² a parc. č. 1019/25 – zastavaná plocha
nádvorie o výmere 43 m² - pozemky nezapísané v KN, na zriadenie prístupu
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. Na stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej
odplaty za zriadenie vecného v prospech každodobého vlastníka pozemkov parc. C KN č.
2059/10, 2060/2 a 2059/2, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemku reg. C KN č.
1019/25 a 1019/26 strpieť prístupovú spevnenú plochu (právo stavby), právo prechodu a
prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami cez pozemok registra C KN č. 1019/25 a
1019/26 a priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na parc. C KN č. 1019/25 a 1019/26 v
celom rozsahu uvedených parciel bol dňa 02.02.2021 vyhotovený znalecký posudok č.
21/2021 vyhotovený Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, ktorým bola stanovená hodnota
jednorazovej odplaty spolu v sume 3 100,- EUR.
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme na schválenie návrh na zriadenie vecného
bremena uzatvorením zmlúv o zriadení vecného bremena, ako majetkoprávneho usporiadania
vzťahu k pozemkom parc. č. 1019/26, 1019/25, cez ktoré je prístup k pozemkom vo
vlastníctve žiadateľov s jednorazovou odplatou za zriadenie vecného bremena.
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4.

Dokumentácia
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Znalec:

Ing. Mgr. Jana Pecníková
Znalecký odbor: Stavebníctvo
Odvetvia: Pozemné stavby. Odhad hodnoty nehnuteľností
Znalecký odbor: Ekonómia a manažment
Odvetvia: Účtovníctvo a daňovníctvo, Kontroling

Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava

Zadávateľ:

Mestská časť Bratislava - Rača
K ub ač ov a 21
83 1 0 6 Br a tis l av a

Číslo spisu (objednávka): objednávka č. 202100038 zo dňa 29.01.2021

ZNALECKÝ POSUDOK
číslo 21/2021
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena v prospech
každodobého vlastníka pozemkov parc. C KN č. 2059/10, 2060/2 a 2059/2, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka
pozemku reg. C KN č. 1019/25 a 1019/26 strpieť prístupovú spevnenú plochu (právo stavby), právo prechodu a
prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami cez pozemok registra C KN č. 1019/25 a 1019/26 a priznanie
práva uloženia inžinierskych sietí na parc. C KN č. 1019/25 a 1019/26 v celom rozsahu uvedených parciel v
okrese Bratislava III, obec Bratislava - m.č. Rača, kat. územie Rača.
Zriadenie vecného bremena.

Počet strán (z toho príloh): 23 (12)
Počet odovzdaných vyhotovení: 3
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III. ZÁVER
Podľa objednávky zo dňa 29.01.2021 bolo znaleckou úlohou stanoviť všeobecnú hodnotu jednorazovej odplaty
za zriadenie vecného bremena v prospech každodobého vlastníka pozemkov parc. C KN č. 2059/10, 2060/2 a
2059/2, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemku reg. C KN č. 1019/25 a 1019/26 strpieť prístupovú
spevnenú plochu (právo stavby), právo prechodu a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami cez
pozemok registra C KN č. 1019/25 a 1019/26 a priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na parc. C KN č.
1019/25 a 1019/26 v celom rozsahu uvedených parciel v okrese Bratislava III, obec Bratislava - m.č. Rača, kat.
územie Rača.

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Názov

Všeobecná hodnota [€]

Stavby
Pozemky
Pozemok k.ú. Rača - parc. č. 1019/25 (43 m2)

4 932,96

Pozemok k.ú. Rača - parc. č. 1019/26 (11 m2)

1 261,92

Spolu pozemky (54,00 m2)

6 194,88

Všeobecná hodnota celkom

6 194,88

Všeobecná hodnota zaokrúhlene

6 200,00

Všeobecná hodnota slovom: Šesťtisícdvesto Eur

REKAPITULÁCIA NÁJMU
Názov

Nájom/MJ [€/rok]

Nájom [€/rok]

Pozemky
Pozemok k.ú. Rača

5,961

321,89

Spolu

321,89

Zaokrúhlene

320,00

Slovom: Tristodvadsať Eur/rok

VŠEOBECNÁ HODNOTA PRÁV A ZÁVAD
Názov

Všeobecná hodnota [€]

Vecné bremeno - právo stavby (prístupová cesta k RD),
prechodu, prejazdu, uloženia IS

3 097,26

Spolu VŠH

3 097,26

Zaokrúhlene

3 100,00

Vplyv na VŠH
znižuje

Slovom: Tritisícsto Eur

V Bratislave, dňa 02.02.2021

Ing. Mgr. Jana Pecníková

17

5. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu, uloženia inžinierskych sietí a stavby na časti
pozemku registra E KN parc. č. 2136 v k.ú. Rača na novovzniknutých parcelách registra C KN č. 1019/25, 1019/26, v k.ú. Rača.
Komisia

zapracované A/N

stanovisko

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ MČ
Bratislava-Rača zriadenie vecného bremena na odčlenené časti pozemkov z pozemku registra
E KN parc. č. 2136 o výmere 15,50 m2 v prospech oprávneného - žiadateľov J. A., XXXX,
XXXX a v prospech oprávneného - žiadateľa M. A., XXXX, XXXX o výmere 41,30 m2
Komisia životného prostredia, z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, po vyhotovení
výstavby, územného plánu a geometrického plánu na zriadenie vecného bremena práva prechodu, prejazdu a vybudovania
dopravy
prístupu k rodinným domom za podmienky, že v prípade potreby rozšírenia komunikácie
Stupavská bude realizovaný zásah do stavebnej konštrukcie prístupov. Presná výmera
pozemkov bude určená geometrickým plánom a všeobecná hodnota odplaty za zriadenie
vecného bremena bude určená znaleckým posudkom.
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača zriadenie vecného
bremena na odčlenené časti pozemkov z pozemku registra E KN parc. č. 2136 o výmere 15,50
m2 v prospech oprávneného - žiadateľov J. A., XXXX, XXXX a v prospech oprávneného žiadateľa M. A., XXXX, XXXX o výmere 41,30 m2 z dôvodu zabezpečenia prístupu k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, po vyhotovení geometrického plánu na zriadenie
Komisia finančná a majetková vecného bremena práva prechodu, prejazdu a stavby za účelom vybudovania prístupu k
rodinným domom za podmienky, že v prípade potreby rozšírenia komunikácie Stupavská
bude realizovaný zásah do stavebnej konštrukcie prístupov. Presná výmera pozemkov bude
určená geometrickým plánom a všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena
znaleckým posudkom.

Komisia školská, kultúrna,
športová
a pre
podporu
podnikania a vinohradníctva
Komisia sociálna a bytová
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A

A

zdôvodnenie

