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Materiál na  3. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves  dňa  30.04.2019

                              

Žiadosť

Ing. Milana Boháča o súhlas s umiestnením vodovodnej prípojky na pozemkoch registra
C-KN časti parc. č. 3651/124 a časti parc.č.3651/127 a o súhlas s umiestnením areálového

rozvodu na pozemku časti parc.č. 3651/124, k.ú. Karlova Ves

Predkladateľ: Spracovateľ:
Mgr. Katarína Procházková PhD. JUDr. Darina Gullar
prednosta miestneho úradu referát správy majetku a bytov

Prerokované:  Miestna rada  p r e r o k o v a l a
materiál a o d p o r ú č a predložiť

- v miestnej rade dňa 16.04.2019                               ho do miestneho zastupiteľstva

Prerokované:

- v komisii finančnej  F  :  11.04.2019

Stanovisko komisie finančnej je obsahom materiálu



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO   MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA  –  KARLOVA  VES

Alternatíva  A                                          

schvaľuje

zriadenie vecného bremena práva stavby vodovodnej prípojky na  pozemkoch registra C-KN časti
parc.č. 3651/124 – ostatné plochy o výmere 1695 m2 a na časti parc. č. 3651/127 – ostatné plochy
o výmere 1566 m2 ako aj stavby areálového rozvodu na časti parc.č. 3651/124, zapísaných na LV
č. 2513, k.ú. Karlova Ves vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti
Bratislava–Karlova  Ves,  spočívajúceho  v povinnosti  strpieť  vybudovanie  a umiestnenie
vodovodnej prípojky a areálového rozvodu na uvedených pozemkoch a to v prospech žiadateľa
Ing.  Milana  Boháča,  vecné  bremeno  bude pôsobiť  „  in  rem“ za jednorázovú odplatu  určenú
znaleckým  posudkom,   ktorý  zabezpečí  na  vlastné  náklady  žiadateľ-  oprávnený  z vecného
bremena  

s podmienkami :

1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 60
dní odo dňa schválenia v miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava – Karlova Ves. V prípade,
že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom
termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

2. Odplata  za  zriadenie  vecného  bremena  bude  v plnej  výške  určenej  znaleckým posudkom
a naraz  uhradená oprávneným z vecného bremena do 30 dní od podpisu zmluvy o zriadení
vecného bremena zmluvnými stranami.

Alternatíva  B                                           

neschvaľuje

zriadenie vecného bremena práva stavby vodovodnej prípojky na  pozemkoch registra C-KN časti
parc.č. 3651/124 – ostatné plochy o výmere 1695 m2 a na časti parc. č. 3651/127 – ostatné plochy
o výmere 1566 m2 ako aj stavby areálového rozvodu na časti parc.č. 3651/124, zapísaných na LV
č. 2513, k.ú. Karlova Ves vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti
Bratislava  –  Karlova  Ves,  spočívajúceho  v povinnosti  strpieť  vybudovanie  a umiestnenie
vodovodnej prípojky a areálového rozvodu  na uvedených pozemkoch a to v prospech žiadateľa
Ing. Milana Boháča. 



DÔVODOVÁ   SPRÁVA

Ing. Milan Boháč požiadal pôvodne listom zo dňa 26.11.2018 Miestny úrad MČ Bratislava
– Karlova Ves o povolenie na umiestnenie vodovodnej šachty na pozemku registra C – KN parc.
č.  3651/124 - ostatné plochy o výmere 1695 m2,  zapísanom na LV č.  2513, k.ú.  Karlova Ves
vo  vlastníctve Hl.  m.  SR Bratislavy,  v správe Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves,  alebo
o uzavretie Zmluvy o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena na umiestnenie vodovodnej
šachty (spracovaný materiál bol však stiahnutý z programu rokovania miestnej rady a miestneho
zastupiteľstva MČ Bratislava -Karlova Ves, naplánovaného na február 2019).  

             Ing. Milan Boháč následne listom zo dňa 01.04.2019 doplnil pôvodnú žiadosť o povolenie
na umiestnenie vodovodnej šachty nasledovne:

1. Súhlas s umiestnením vodovodnej prípojky na časti parc.č. 3651/127 a na časti parc.
č. 3651/124, k.ú. Karlova Ves,

2. Súhlas s umiestnením areálového rozvodu na časti parc .č. 3651/124, k.ú. Karlova Ves.
Žiadateľ je spolu so súrodencami spoluvlastníkom  nehnuteľností  a to parc. č. 3821/14 –

ostatná plocha o výmere 49 m2, 3821/15 – ostatná plocha o výmere 116 m2,  3821/20 – ostatná
plocha o výmere 46 m2, zapísaných  na LV č. 4114, k.ú. Karlova Ves, ako aj pozemku parc.č.
3821/4 – záhrada o výmere 2865m2, zapísaného na LV č. 2194, k.ú. Karlova Ves.

Okresný  úrad  Bratislava  IV.  ako  príslušný  stavebný  úrad   vydal  rozhodnutie  č.  ÚP
2002/01138/85/PL/08H zo  dňa 08.10.2002 o umiestnení stavby „Prístupová komunikácia a IS pre
8 RD – Dlhé diely“. Prístup k novostavbám RD bol navrhnutý rekonštruovanou cestou o celkovej
dĺžke  210 m (vetva  A)  s napojením na  Hlaváčikovú  ulicu  (vetva  B)  o celkovej  dĺžke 170 m
(viď príloha).  

Napojenie stavieb na inžinierske siete (voda, kanalizácia,  plyn a elektro) bolo navrhnuté
tak, aby svojou kapacitou postačovali aj na plánovanú zástavbu na susedných pozemkoch, ktoré
sa okrem iných pozemkov dotýka aj pozemku parc.č. 3651/124, 3651/127, k.ú. Karlova Ves.

Z vyjadrenia VaK š.p. Bratislava k vydaniu predmetného rozhodnutia vyplýva, že do 10 m
od bodu napojenia na vodovod v Hlaváčikovaj ulici osadiť vodomernú šachtu, kde bude jeden
fakturačný vodomer.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave ako príslušný orgán štátnej vodnej správy
rozhodnutím č.  Vod-2004-2003/1261/Bk-IV zo  dňa 20.02.2004 povolil  stavebníkovi -  K+Real
Estate, Zochova 5, Bratislava  uskutočnenie objektov vodných stavieb SO 17 – Verejný vodovod
a prípojky,  ktorá sa mala  realizovať  okrem iných aj  na  pozemku parc.  č.  3651/124 a  parc.č.
3651/127, k.ú. Karlova Ves. Proti tomuto rozhodnutiu podali námietky spolumajitelia pozemkov
parc.                 č. 3821/1, 3821/5, 3821/14, RNDr. Ivica Szadváriová, Ing. Milan Boháč a Mgr.
Hana Boháčová,           s tým, že nesúhlasia so začatím konania o povolení vodných stavieb a že
časť parc. č. 3921/8 v ich spoluvlastníctve je nevysporiadaná a v súčasnosti je riešená na katastri
nehnuteľností. 

Obvodný  úrad  životného  prostredia  v Bratislave  ako  orgán  štátnej  vodnej  správy
vyhodnotil námietky menovaných účastníkov konania za neopodstatnené, nakoľko na dotknuté
pozemky v ich spoluvlastníctve boli s investorom K+Real Estate riadne uzavreté zmluvné vzťahy,
konkrétne v danom prípade bola uzavretá zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene. 

K realizácii vodných stavieb došlo iba pre RD vo vetve B a tým zostali pozemky vo vetve
A nedoriešené, bez možnosti napojenia sa vlastníkov týchto pozemkov na zdroj vody.



Rodina  Boháčových  mala  pôvodne  zabezpečený  prívod  vody  dohodou  s vlastníkmi
Združenia  Blyskáčová,  čo  však  nie  je  realizovateľné,  nakoľko  vlastníci  RD tohto  Združenia
odmietli  naplniť  pôvodné  dohody,  týkajúce  sa  sprístupnenia  IS  (vody,  plyn  kanalizácia).
Združenie Blyskáčová nedodržalo technické  požiadavky BVS a.s. a tým pádom z plánovaného
verejného  vodovodu  sa  stala  súkromná  prípojka  tohto  Združenia.  Vodomerná  šachta  tohto
Združenia                  sa nachádza taktiež na mestských pozemkoch.   

Najbližší verejný vodovod je umiestnený veľmi ďaleko od pozemkov žiadateľa a tak nie je
možné vybudovať vodomernú šachtu na vlastnom pozemku,  nakoľko by nespĺňali podmienky
BVS a.s. (vodovodná prípojka smie byť osadená max. do  30 bm od verejného vodovodu), čo nie
je možné v prípade žiadateľa dodržať.
            V prípade,  že miestne zastupiteľstvo schváli zriadenie vecného bremena práva stavby
vodovodnej  prípojky  ako  aj  stavby  areálového  rozvodu,  bezprostredne  bude  so  žiadateľom
uzavretá Zmluva o     zriadení    vecného bremena, na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu určenú
znaleckým  posudkom,  ktorý  zabezpečí  na  vlastné  náklady  žiadateľ,  oprávnený  z     vecného
bremena.  

O schválenie zriadenia vecného bremena na dotknutých pozemkoch spracovateľ materiálu
nepožiadal  Mestské  zastupiteľstvo  Hl.m.SR  Bratislavy  s poukazom  na  ustanovenie  Čl.  80
ods. 2 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, citujem:

Čl.80 ods.2:

MsZ schvaľuje:
t) „ 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“.

Žiadosť  Ing.  Milana  Boháča  o povolenie  na  umiestnenie  vodovodnej  prípojky
a na  umiestnenie  areálového  rozvodu na  častiach pozemkov registra  C-KN parc.  č.  3651/124
a parc.         č. 3651/127, zapísaných na  LV č. 2513, k. ú. Karlova Ves, vo vlastníctve Hl. m. SR
Bratislavy – v správe  mestskej  časti bola zverejnená na  webovej  stránke  mestskej časti a  na
úradnej tabuli           dňa 09.04.2019. 
 
Stanovisko komisie finančnej  (F) zo dňa 11.04.2019:
Finančná komisia neodporúča vyhovieť žiadosti o povolenie na umiestnenie vodovodnej šachty

Prít.:  8   Za:  8 Proti:  0     Zdržal sa:  0

Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves dňa 16.04.2019  prerokovala materiál  Žiadosť
Ing. Milana Boháča o súhlas s umiestnením vodovodnej prípojky na pozemkoch registra C-KN
časti parc.č.  3651/124 a časti  parc.  č.  3651/127  a o súhlas  s umiestnením areálového  rozvodu
na pozemku časti parc.č. 3651/124, k.ú. Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva

Hlasovanie -  prítomní:  6       za:  6      proti:  0     zdržal sa:  0

             

V Bratislave, dňa: 23.04.2019   


