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Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

 

 

ZVEREJŇUJE ZÁMER 
 

 

 

zriadiť právo zodpovedajúce vecnému bremenu k pozemkom registra „C“ KN celkovo v rozsahu 661 

m2 podľa dielov uvedených v geometrickom pláne č. 22/2019, vyhotoveného spoločnosťou 

GeoWGS, s.r.o. so sídlom Hlavná 59/34, 900 23 Viničné, Ing. Borisom Chvostekom dňa 8.8.2019, 

autorizačne overeného Ing. Stanislavom Zverinom dňa 12.8.2019, úradne overeného Okresným úra-

dom Bratislava, katastrálnym odborom, dňa 26.8.2019, pod číslom G1 1657/2019: parc.č. 4079/2 - 

zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera 1 625 m2, evid. na LV č. 6617, parc.č. 4079/1 - ostatná 

plocha, celková výmera 2 212 m2, evid. na  LV č. 6617, parc.č. 4076 - ostatná plocha, celková výmera 

626 m2, evid. na  LV č. 6617,  v geometrickom pláne č. 23/2019, vyhotoveného spoločnosťou 

GeoWGS, s.r.o. so sídlom Hlavná 59/34, 900 23 Viničné, Ing. Borisom Chvostekom dňa 8.8.2019, 

autorizačne overeného Ing. Stanislavom Zverinom dňa 12.8.2019, úradne overeného Okresným úra-

dom Bratislava, katastrálnym odborom, dňa 26.8.2019, pod číslom G1-1691/2019: parc.č. 491 - za-

stavaná plocha a nádvorie, celková výmera 4 197 m2, evid. na  LV č. 3504, v geometrickom pláne č. 

24/2019, vyhotoveného spoločnosťou GeoWGS, s.r.o. so sídlom Hlavná 59/34, 900 23 Viničné, Ing. 

Borisom Chvostekom dňa 16.8.2019, autorizačne overeného Ing. Stanislavom Zverinom dňa 

19.8.2019, úradne overeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, dňa 26.8.2019, 

pod číslom G1-1692/2019: parc.č. 4077/1 - ostatná plocha, celková výmera 790 m2, evid. na  LV č. 

6617, parc.č. 4077/2 - zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera 155 m2, evid. na LV č. 6617, 

parc.č. 4077/3 - zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera 146 m2, evid. na  LV č. 6617, parc.č. 

4079/2 - zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera 1 625 m2, evid. na  LV č. 6617, parc.č. 4079/3 

- ostatná plocha, celková výmera 1 304 m2, evid. na  LV č. 6617, celé v prospech spoločnosti: Bystrická, 

s.r.o., so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 46 836 594, v mene ktorej konajú Ing. Miloš Horínek, 

konateľ, a Ing. Pavel Boroš, konateľ, na dobu neurčitú, za minimálnu cenu 11 100,-€, stanovenú znaleckým 

posudkom č. 81/2019, vyhotovený znalcom: STATUS Plus, s.r.o., ul. 29.augusta č. 32/B, 811 09 Bratislava, 

IČO: 45 549 192. 

 

Zriadenie vecného bremena bude spočívať v práve uloženia a užívania inžinierskej siete - priznaní 

práva uloženia inžinierskej siete vodovodu vrátane prístupu a príjazdu k inžinierskej sieti za účelom 

jej prevádzky, opráv a údržby a práva zriadenia ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu v uvede-

ných dieloch geometrických plánov na predmetných pozemkoch v k.ú. Devínska Nová Ves, ako sú 

uvedené vyššie. 

 

Osobitný zreteľ spočíva predovšetkým v skutočnosti, že vecné bremeno sa zriaďuje na stavbu, ktorej 

investor je zároveň jej prevádzkovateľom (Bystrická s.r.o.), a ktorej účelom je rozšírenie verejnej vodovodnej 

siete medzi Istrijskou a Záhradnou ulicou v Devínskej Novej Vsi. 
 

Zriadenie práva vecného bremena z dôvodu hodného osobitného zreteľa na predmetných nehnuteľ-

nostiach, ktorý je obsahom tohto zámeru, podlieha schváleniu miestnym zastupiteľstvom Mestskej 

časti Bratislava DNV, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
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Informácie o pripravovaných zámeroch nájdete aj na našej webovej stránke www.devinskanovaves.sk, alebo 

na tel. čísle 02/60201400, kontaktná osoba - Ing. Mikulcová. 

 

 

   

 

V Bratislave dňa   3.9.2019 

 

 

 

 

 

          v. r. 

        Ing. Mária Koprdová 

            prednostka miestneho úradu  

http://www.devinskanovaves.sk/

