Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany d a 10.05.Ň0Ň1

Názov materiálu: NÁVRH RIEŠENIA ZMLUVNÝCH VZ AHOV STAVEBNEJ REALIZÁCIE
VEREJNOPROSPEŠNEJ INFRAŠTRUKTÚRY POLYFUNKČNÉHO PROJEKTU PIEŠ ANY
STAVEBNÍKOM V LOKALITE BROSKY OVÁ, BRATISLAVSKÁ UL.
Obsah materiálu: Dôvodová správa
Žiadosť a podklady k jej písm. a) až e) - situačné výkresy, návrhy zmlúv
Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
AA/ Návrh zámeru na nájom nehnuteľnosti: pozemok vo výlučnom vlastníctve
prenajímateľa špecifikovaných nasledovne: pozemok parc. č. 10062/3, vo výmere 202 m2 druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný ako parcela registra “C“ a zapísaných na
liste vlastníctva č. 5700, vedenom Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor,
nachádzajúci sa v katastrálnom území Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany,
formou Dodatku č. 1, ktorým sa mení nájomná zmluva schválená uznesením MsZ č.
7/2021 A/, B/ medzi Mestom Piešťany, so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR,
IČO 00612031 (ďalej len „Prenajímateľ“), zastúpeným Mgr. Petrom Jančovičom, PhD.,
primátorom mesta a spoločnosťou Projekt Piešťany s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811 01
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SR, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 127782/B, IČO: 51 684 349 (ďalej
len „Nájomca“), zastúpenou Davidom Hauerlandom, konateľom, za účelom výstavby a
umiestnenia Investícií a výkonu všetkých s tým súvisiacich činností (najmä, nie však výlučne
prechod a prejazd peši a/alebo motorovými a nemotorovými prostriedkami, inštalácia
zariadení a pod.), aj za účelom prístupu a príjazdu k Polyfunkčnému projektu, na dobu určitú
počnúc dňom účinnosti tejto Nájomnej zmluvy až do dňa účinnosti prevodu Investícii do
vlastníctva Prenajímateľa, za nájomné počas celej doby nájmu, resp. do odovzdania Investícií
do vlastníctva Prenajímateľa a za celý predmet nájmu jednorazovo vo výške 1 EUR
vrátane DPH; ako dôvod hodný osobitného zreteľa - nájom pozemkov mesta v súvislosti
s výstavbou
realizovanou
žiadateľom
do
doby
právoplatnosti
kolaudačného
rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom (napr. zriadenie stavebného dvora,
príjazdu ku stavbe a pod.) alebo za účelom vybudovania stavieb určených na verejné užívanie
(prístupová komunikácia, chodník, verejná zeleň a pod.), ktorá bude po uplynutí doby nájmu
odovzdaná bezodplatne resp. za symbolickú cenu do vlastníctva mesta, za cenu nájmu 1,00
eur za celý predmet nájmu počas celej doby trvania nájmu podľa čl. VI. ods. 1 písm. c) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany v spojitosti s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
A/ Návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve s právom uskutočnenia stavby (ďalej len
„Dodatok“), ktorá bola d a 18.ň.Ň0Ň1 schválená uznesením MsZ č. 7/2021 A/, B/
medzi Mestom Piešťany, so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR, IČO 00612031,
zastúpené
Mgr. Petrom
Jančovičom,
PhD.,
primátorom
mesta
(ďalej
len
„Prenajímateľ) a spoločnosťou Projekt Piešťany s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811 01
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SR, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 127782/B, IČO: 51 684 349,
zastúpenou oprávneným zástupcom (ďalej len „Nájomca“), ktorým dodatkom sa nájomná
zmluva zmení nasledovne:

1/ V recitáli (A) sa dopĺňa nový bod (xiii) s nasledovným znením:
„pozemku parc. č. 10062/3, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 202 m2“
Pôvodné označenie bodov (xiii) až (xv) v recitáli (A) sa mení na označenie bodov (xiv) až (xvi).
2/ V recitáli (C) bod (i) Nájomnej zmluvy sa vypúšťa celý text a nahrádza sa novým textom
s nasledovným znením: „vybudovania časti Broskyňovej ulice - prepojovacej komunikácie
medzi Bratislavskou a Komenského ulicou v Piešťanoch - úsek A (vrátane vybudovania
odvodnenia– SO 412), so stavebným označením SO 202, umiestnenej na častiach Pozemkov
Prenajímateľa - pozemky registra „C“ KN parc. č. 10119/2, 10120/1, 10120/5 a 10121/5
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Piešťany - v rozsahu približne 1 588,5 m (ďalej len
„Pozemky I“);
3/ V recitáli (E) bod (iii) Nájomnej zmluvy sa vypúšťa celý text a nahrádza sa novým textom
s nasledovným znením: „Odstránenia 2 ks existujúcej a osadenia 4 ks novej cestnej svetelnej
signalizácie a uloženia káblového prepoja cestnej svetelnej signalizácie na nasledujúcich
Pozemkoch Prenajímateľa - pozemky registra „C“ KN parc. č. 10060/7, 10062/3, 10120/1,
10123/1 a 10124/1 – stavebné označenie SO 205;
4/ V ods. 2.6 Nájomnej zmluvy sa vypúšťa celý text a nahrádza sa novým textom
s nasledovným znením: „Bez ohľadu na čokoľvek odlišne uvedené v tejto Nájomnej zmluve,
Prenajímateľ sa na základe Zmluvy o spolupráci zaväzuje na vlastné náklady zrealizovať
vybudovanie časti Broskyňovej ulice - prepojovacej komunikácie medzi Bratislavskou
a Komenského ulicou v Piešťanoch - úsek B (vrátane vybudovania odvodnenia – SO 413), so
stavebným označením SO 203, umiestnenej na časti Pozemkov Prenajímateľa - pozemky
registra „C“ KN parc. č. 10121/5, 10138/4, 10124/8, 10140/1 a pozemky registra „E“ KN parc.
č. 5895/4, 5895/9, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Piešťany, v rozsahu približne
1 290,3 m (ďalej len „Broskyňová ulica - časť B“), pričom Prenajímateľ sa pri výstavbe
Broskyňovej ulice – časť B zaväzuje postupovať tak, aby výstavbu Broskyňovej ulice – časť B
a realizáciu Investícii bolo možné vykonávať súčasne, resp. tak ako na seba budú tieto stavby
z technologického hľadiska nadväzovať (podľa toho čo bude aplikovateľné). Pre vylúčenie
pochybností, Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľ v súvislosti s výstavbou Broskyňovej
ulice – časť B nemá voči Nájomcovi nárok na akúkoľvek odplatu a/alebo náhradu nákladov.
Ustanovenia článkov 2 a 5 až 10 tejto Nájomnej zmluvy sa aplikujú primerane. Znázornenie
a približné výmery Broskyňovej ulice - časť B sú bližšie vymedzené/špecifikované na plánoch
a v tabuľke, ktoré tvoria Prílohu 4 tejto Nájomnej zmluvy.“;
5/ Príloha 5 k Nájomnej zmluve – Špecifikácia a tabuľka výmer jednotlivých Vyvolaných
investícií sa vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou 5 – Špecifikácia a tabuľka výmer
jednotlivých Vyvolaných investícií, ktorá je Prílohou č. 2 k tomuto Dodatku;
6/ so záväzkom nájomcu odovzdať prenajímateľovi spracovanú projektovú dokumentáciu pre
stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane všetkých vyjadrení k stavbe - SO
203 Predĺženie Broskyňovej ulice, úsek B (vrátane odvodnenia – SO 413) pre vydanie
stavebného povolenia
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- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
B/ Návrh Nájomnej zmluvy medzi Prenajímateľom: Slovenská republika SR zast.
Slovenskou správou ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 000 033 28, SSC
- Rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou MDPT SR č. 5854/M-95 zo dňa 07.
12. 1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005 v znení neskorších rozhodnutí,
zast. JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD., generálna riaditeľka a Nájomcom: Projekt Piešťany
s.r.o. so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SR, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka
127782/B, IČO: 51 684 349, zastúpenou oprávneným zástupcom a Správcom: Mesto
Piešťany so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR, IČO 00612031, zastúpené
Mgr. Petrom Jančovičom, PhD., primátorom mesta, predmetom ktorej je nájom pozemkov
v k. ú. Piešťany vo vlastníctve prenajímateľa:

parcela registra C č. 10003/1, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 5129 v celkovej
výmere 16295 m2 vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa, 11,6 Výmera záberu v m
parcela registra C č.10119/5, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 5129 v celkovej
výmere 70 m2 vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa, 0,3 Výmera záberu v m
parcela registra E č. 5907/103, ostatná plocha, zapísaná na LV č. 11041 v celkovej výmere 9
m2 vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa, 0,6 Výmera záberu v m za účelom realizácie
inžinierskych stavieb:
verejné osvetlenie Bratislavskej ulice so stavebným označením SO 608.1, a káblové
prepojenie cestnej svetelnej signalizácie so stavebným označením SO 205, ktoré Nájomca
ako stavebník bude realizovať na vlastné náklady a v súlade so stanoviskom Prenajímateľa
č. SSC/7786/2020/2310/18972 zo dňa 17.06.2020 a schválenou projektovou dokumentáciou
stavbu s názvom „Polyfunkčný projekt Piešťany - Polyfunkčný areál Bratislavská –
obchodné centrum s polyfunkčným domom a zariadeniami sociálnych služieb”,
povolenú na základe územného rozhodnutia č. 2521/4/2020/OVaD-Zi,BB, vydaného Mestom
Piešťany, dňa 23.10.2020, právoplatné dňa 4.12.2020 (ďalej len „Polyfunkčný projekt“)
ako aj splnenia povinnosti Nájomcu podľa ust. § 58 ods. Ň a § 1ň9 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku zaistiť majetkovo-právne
vysporiadanie dotknutých Pozemkov, na ktorých majú byť umiestnené Inžinierske stavby,
na dobu určitú 2 roky, ktorá začne plynúť odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, za nájomné určené
podľa znaleckého posudku, so záväzkom Nájomcu:
previesť Inžinierske stavby do vlastníctva Mesta Piešťany, a to najneskôr do 6 mesiacov
odo d a právoplatnosti príslušného kolaudačného rozhodnutia alebo iného obdobného
právoplatného správneho rozhodnutia (napr. povolenie k predčasnému užívaniu),
ktorým sa povolilo užívanie Inžinierskych stavieb, pričom táto povinnosť sa považuje
za splnenú okamihom odovzdania a prevzatia Inžinierskych stavieb v prospech Mesta
Piešťany, pričom Mesto Piešťany sa zaväzuje Inžinierske stavby bezodkladne prijať do
svojho vlastníctva a následne zabezpečovať jej celkovú správu, údržbu a prevádzku a
hradiť všetky náklady spojené s takouto správou, údržbou a prevádzkou v plnej výške
bez akéhokoľvek nároku voči Prenajímateľovi a/alebo Nájomcovi; ako aj s dohodou
zmluvných strán o tom, že: po účinnosti prevodu Inžinierskych stavieb do vlastníctva
a správy Mesta Piešťany sa Prenajímateľ a Mesto Piešťany zaväzujú bez zbytočného
odkladu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech Mesta Piešťany,
spočívajúce v práve zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy
a/alebo odstránenia Inžinierskych stavieb na náklady Mesta Piešťany. V zmluve
o zriadení vecného bremena bude obsiahnutý záväzok, že v prípade potreby správcu cesty pri
realizácii opravy budú inžinierske stavby odstránené a nanovo položené na náklady správcu
inžinierskych sietí; ako aj záväzok, že Prenajímateľ je oprávnený požadovať úpravu
signálneho plánu tak, aby nedochádzalo k dlhým kolónam na ceste I. triedy, ako aj záväzkom
Nájomcu Pozemky dotknuté Inžinierskymi stavbami bezodkladne majetkovoprávne
vysporiadať formou zriadenia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.
2

2

2

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
C/ Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorú uzavrú
Trnavský samosprávny kraj so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, SR, IČO: 37836901
(ďalej len „TTSK“), zastúpeným Mgr. Jozefom Viskupičom – predsedom TTSK ako povinný
z vecného bremena a Mesto Piešťany so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR,
IČO 00612031, zastúpené Mgr. Petrom Jančovičom, PhD., primátorom mesta ako oprávnený
z vecného bremena a Projekt Piešťany s.r.o. so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava mestská časť Staré Mesto, SR, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 127782/B, IČO 51 684 349 (ďalej len
„Projekt Piešťany“), zastúpenou Michalom Padychom, na základe plnej moci, ktorou TTSK
ako výlučný vlastník zriadi na ťarchu nehnuteľnosti - pozemku s parc. č. 9889/1, druh

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 54 042 m evidovaného na katastrálnej mape
ako parcela registra „C“, zapísaného na liste vlastníctva č. 4107, vedenom Okresným úradom
Piešťany, katastrálny odbor, nachádzajúci sa v katastrálnom území Piešťany, obec: Piešťany,
okres: Piešťany vecné bremeno in personam v prospech Mesta Piešťany, ako budúceho
vlastníka Infraštruktúry, spočívajúce v práve uloženia, prevádzky, užívania, opravy,
úpravy, výmeny, zmien, rekonštrukcie, údržby alebo odstránenia Infraštruktúry a s tým
súvisiacich zariadení a stavieb na časti Pozemku TTSK, pričom umiestnenie a
približné výmery záberov jednotlivých stavieb Infraštruktúry zasahujúcej na Pozemok TTSK sú
znázornené na plánoch, ktoré tvoria Prílohu 4 tejto Zmluvy (ďalej len „Vecné bremeno“); s tým,
že Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená bezodkladne potom, čo budú
splnené všetky odkladacie podmienky:
1.spoločnosť Projekt Piešťany zabezpečí výstavbu Infraštruktúry; 2. spoločnosť Projekt
Piešťany zabezpečí vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia alebo iného
rozhodnutia, na základe ktorého bude možné užívať novovybudovanú Infraštruktúru;
3. spoločnosť Projekt Piešťany zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu, ktorým dôjde
k porealizačnému vymedzeniu Vecného bremena na časti Pozemku TTSK, na ktorej bude
uložená Infraštruktúra (vrátane ochranných pásiem); 4. Projekt Piešťany po uskutočnení
výstavby, právoplatnom skolaudovaní (inom povolení užívania) Infraštruktúry a zabezpečení
geometrického plánu zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie znaleckého posudku za
účelom stanovenia odplaty za zriadenie Vecného bremena; 5. spoločnosť Projekt Piešťany
prevedie Infraštruktúru v jej celosti do vlastníctva Mesta Piešťany.
TTSK a Mesto Piešťany uzavrú Zmluvu o zriadení vecného bremena v dobe a v deň na
ktorých sa dohodnú, inak v 10. pracovný deň po doručení Výzvy TTSK a Mestu Piešťany, a to
v sídle Trnavského samosprávneho kraja, ak sa TTSK a Mesto Piešťany nedohodnú
inak. Zmluva zaniká, pokiaľ Zmluva o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená v
lehote do 6 rokov odo d a účinnosti tejto Zmluvy. Vecné bremeno bude zriadené za
jednorazovú odplatu stanovenú znalcom, ktorú uhradí spoločnosť Projekt Piešťany
v prospech účtu TTSK po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o zriadení vecného bremena
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- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
D/ Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorú uzavrú
Hotel Piešťany s.r.o. so sídlom Hlohovská cesta 348/44, 955 01 Nemčice, SR, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka 27527/N,
IČO: 45 858 161 (ďalej len „Hotel Piešťany“), zastúpenou Ing. Františkom Hroššom,
konateľom ako povinný z vecného bremena a Mesto Piešťany so sídlom Nám. SNP 1475/3,
921 45 Piešťany, SR, IČO 00612031 (ďalej len „Mesto Piešťany“), zastúpeným Mgr. Petrom
Jančovičom, PhD., primátorom mesta ako oprávnený z vecného bremena a Projekt Piešťany
s.r.o. so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SR, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka
127782/B, IČO 51 684 349 (ďalej len „Projekt Piešťany“), zastúpenou Michalom Padychom,
na základe plnej moci, ktorou Hotel Piešťany s.r.o. ako výlučný vlastník zriadi na
ťarchu nehnuteľností - pozemku s parc. č.10062/1, druh pozemku – zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 608 m a pozemku s parc. č. 10060/3, druh pozemku – ostatná plocha,
o výmere 333 m evidovaných na katastrálnej mape ako parcely registra „C“, zapísaných na
liste vlastníctva č. 10216, vedenom Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Piešťany, obec: Piešťany, okres: Piešťany vecné
bremeno in personam v prospech Mesta Piešťany, ako budúceho vlastníka
Infraštruktúry, spočívajúce v práve uloženia, prevádzky, užívania, opravy, úpravy,
výmeny, zmien, rekonštrukcie, údržby alebo odstránenia Infraštruktúry na časti
Pozemkov Hotela Piešťany, pričom umiestnenie Infraštruktúry na Pozemkoch Hotela
Piešťany je znázornené na pláne, ktorý tvorí Prílohu 4 tejto Zmluvy (ďalej len „Vecné
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bremeno“), s tým, že Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená bezodkladne
potom, čo budú splnené všetky odkladacie podmienky:
1.spoločnosť Projekt Piešťany zabezpečí výstavbu Infraštruktúry; 2. spoločnosť Projekt
Piešťany zabezpečí vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia alebo iného
rozhodnutia, na základe ktorého bude možné užívať novovybudovanú Infraštruktúru;
3. spoločnosť Projekt Piešťany zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu, ktorým
dôjde k porealizačnému vymedzeniu Vecného bremena na častiach Pozemkov Hotela
Piešťany, na ktorých bude uložená Infraštruktúra (vrátane ochranných pásiem, ak to bude
aplikovateľné);
4. Projekt Piešťany po uskutočnení výstavby, právoplatnom skolaudovaní (inom povolení
užívania) Infraštruktúry a zabezpečení geometrického plánu zabezpečí na vlastné náklady
vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia odplaty za zriadenie Vecného
bremena;
5. spoločnosť Projekt Piešťany prevedie Infraštruktúru v jej celosti do vlastníctva Mesta
Piešťany.
Hotel Piešťany s.r.o. a Mesto Piešťany uzavrú Zmluvu o zriadení vecného bremena v dobe
a v deň na ktorých sa dohodnú, inak v 10. pracovný deň po doručení Výzvy spoločnosti Hotel
Piešťany Mestu Piešťany (podľa toho čo nastane neskôr), a to na adrese Mestského úradu
Piešťany, ak sa Hotel Piešťany a Mesto Piešťany nedohodnú inak. Zmluva zaniká, pokiaľ
Zmluva o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená v lehote do 6 rokov odo d a
účinnosti tejto Zmluvy. Vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu
stanovenú znalcom, ktorú uhradí spoločnosť Projekt Piešťany v prospech účtu Hotel
Piešťany s.r.o. po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o zriadení vecného bremena
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
E/ Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorú uzavrú
spoluvlastník 1.: Zempres, s.r.o. so sídlom Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro,
vložka č. 10081/T, IČO: 26 218 740 (ďalej len „Spoluvlastník 1“), zastúpenou Bc. Vladimírom
Dekanom, konateľom a spoluvlastník Ň.: Pavol Táborský trvale bytom: Veľké Orvište 350,
922 01 Veľké Orvište, dát. narodenia: 21. december 1953, rodné číslo: ... ako povinný
z vecného bremena a Mesto Piešťany so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR,
IČO 00612031 (ďalej len „Mesto Piešťany“), zastúpeným Mgr. Petrom Jančovičom, PhD.,
primátorom mesta ako oprávnený z vecného bremena a Projekt Piešťany s.r.o. so sídlom
Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SR, spoločnosť zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 127782/B, IČO
51 684 349 (ďalej len „Projekt Piešťany“), zastúpenou Michalom Padychom, na základe plnej
moci, ktorou každý zo spoluvlastníkov 1. a Ň. zriadi na ťarchu nehnuteľnosti - pozemku s
parc. č. 10060/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 389 m , evidovanom
na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, zapísanom na liste vlastníctva č. 8387, vedenom
Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, nachádzajúci sa v katastrálnom území
Piešťany, obec: Piešťany, okres: Piešťany (ďalej len „Pozemok Spoluvlastníkov“),
s nasledujúcimi spoluvlastníckymi podielmi: Spoluvlastník 1 – 932,1/1000, Spoluvlastník 2 67,9/1000 vecné bremeno in personam v prospech Mesta Piešťany, ako budúceho
vlastníka Infraštruktúry, spočívajúce v práve uloženia, prevádzky, užívania, opravy,
úpravy, výmeny, zmien, rekonštrukcie, údržby alebo odstránenia Infraštruktúry na časti
Pozemku Spoluvlastníkov, pričom umiestnenie Infraštruktúry zasahujúcej na Pozemok
Spoluvlastníkov je znázornené na pláne, ktorý tvorí Prílohu 4 tejto Zmluvy (ďalej len „Vecné
bremeno“) s tým, že Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená bezodkladne
potom, čo budú splnené všetky odkladacie podmienky:
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1.spoločnosť Projekt Piešťany zabezpečí výstavbu Infraštruktúry; 2. spoločnosť Projekt
Piešťany zabezpečí vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia alebo iného
rozhodnutia, na základe ktorého bude možné užívať novovybudovanú Infraštruktúru;
3. spoločnosť Projekt Piešťany zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu, ktorým dôjde
k porealizačnému vymedzeniu Vecného bremena na časti Pozemku Spoluvlastníkov, na
ktorých bude uložená Infraštruktúra (vrátane ochranných pásiem, ak bude aplikovateľné);
4. Projekt Piešťany po uskutočnení výstavby, právoplatnom skolaudovaní (inom povolení
užívania) Infraštruktúry a zabezpečení geometrického plánu zabezpečí na vlastné náklady
vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia odplaty za zriadenie Vecného
bremena;
5. spoločnosť Projekt Piešťany prevedie Infraštruktúru v jej celosti do vlastníctva Mesta
Piešťany.
Spoluvlastníci a Mesto Piešťany uzavrú Zmluvu o zriadení vecného bremena v dobe a v deň
na ktorých sa dohodnú, inak v 10. pracovný deň po doručení Výzvy spoluvlastníkov Mestu
Piešťany (podľa toho čo nastane neskôr), a to na adrese Mestského úradu Piešťany, ak sa
spoluvlastníci a Mesto Piešťany nedohodnú inak. Zmluva zaniká, pokiaľ Zmluva o zriadení
vecného bremena nebude uzatvorená v lehote do 6 rokov odo d a účinnosti tejto
Zmluvy. Vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu stanovenú znalcom,
ktorú uhradí spoločnosť Projekt Piešťany v prospech bankových účtov Spoluvlastníkov po
nadobudnutí účinnosti Zmluvy o zriadení vecného bremena
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
Stanoviská komisií MsZ
Stanovisko komisie pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné
prostredie:
Stanovisko komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie:

Spracovateľ: Mgr. Vatrt Jozef – vedúci Odboru právneho a KC
Mgr. Mackovjaková Monika – referent OPaKC

Predkladateľ: RNDr. Bartošová Denisa – prednostka MsÚ Piešťany
Piešťany, dňa 29.4.2021

Dôvodová správa
Na základe žiadosti investora: spoločnosť Projekt Piešťany s.r.o., so sídlom Laurinská 18,
811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SR, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 127782/B, IČO: 51 684 349 zo d a
28.04.2021 vo veci uzatvorenia zmlúv na účely zriadenia titulov k cudzím pozemkom, do
ktorých investor zasahuje v súvislosti s výstavbou projektu „Polyfunkčný projekt Piešťany Polyfunkčný areál Bratislavská – obchodné centrum s polyfunkčným domom
a zariadeniami sociálnych služieb, povolený na základe územného rozhodnutia č.
2521/4/2020/OVaD-Zi,BB, vydaného Mestom Piešťany, dňa 23.10.2020, právoplatné dňa
04.12.2020 (ďalej aj len „Polyfunkčný projekt“) a na účely stavebného konania na
zabezpečenie titulov k cudzím pozemkom v zmysle ust. § 58 ods. Ň a § 1ň9 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, investor požaduje uzatvorenie
nasledovných zmlúv:
a/ Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve schválenej mestským zastupiteľstvom dňa 18.3.2021.
Predmet dodatku: doplnenie vedenia NN na prepojenie cestnej svetelnej signalizácie,
zasahujúceho do pozemkov mesta; doplnenie dotknutého pozemku parc. č. 10062/3;
b/ Nájomná zmluva (súčasťou zmluvy je doložka o budúcom vecnom bremene
v prospech mesta Piešťany)
Zmluvné strany: Slovenská správa ciest - Mesto Piešťany – Projekt Piešťany;
Predmet: nájom časti pozemkov SSC na umiestnenie verejného osvetlenia a káblového
prepoja cestnej svetelnej signalizácie (po vybudovaní verejného osvetlenia má byť zriadené
VB v prospech mesta na účely správy a údržby verejného osvetlenia a káblového prepoja).
S SSC je dojednané finálne znenie zmluvy;
c/ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluvné strany: Trnavský samosprávny kraj - Mesto Piešťany – Projekt Piešťany;
Predmet: zriadenie vecného bremena na časti pozemkov TTSK na umiestnenie
verejnoprospešných a vyvolaných investícií (Broskyňová ulica, oporný múr s oplotením,
cyklotrasa, chodník pre chodcov, dopravná signalizácia, radič CSS s káblovým prepojom,
sadové úpravy, verejné osvetlenie).
S TTSK je dojednané finálne znenie zmluvy;
d/ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluvné strany: Hotel Piešťany s.r.o. - Mesto Piešťany – Projekt Piešťany;
Predmet: zriadenie vecného bremena na časti pozemku Hotela Piešťany na umiestnenie
infraštruktúry (časť chodníka pre chodcov, dopravná signalizácia).
S pánom Hroššom (štatutár spol. Hotel Piešťany) má investor dojednané finálne znenie
zmluvy;
e/ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluvné strany: Zempres/p. Táborský (podielové spoluvlastníctvo) - Mesto Piešťany – Projekt
Piešťany;
Predmet: zriadenie vecného bremena na časti pozemkov Zempresu/p. Táborského na
umiestnenie infraštruktúry (časť chodníka pre chodcov, dopravná signalizácia).
S pánom Dekanom (štatutár Zempres, s.r.o.) a pánom Táborským má investor dojednané
finálne znenie zmluvy.
Ku dňu rokovania komisií a MsR, bolo mestským zastupiteľstvom na účely stavebného
konania na zabezpečenie titulov k cudzím pozemkom v zmysle ust. § 58 ods. 2 a § 139 ods.

1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, schválené uzatvorenie
nasledovných zmlúv:
Nájomná zmluva s právom stavby
Zmluvné strany: Mesto Piešťany – Projekt Piešťany;
Predmet: nájom mestských pozemkov na umiestnenie verejnoprospešných investícií
(Broskyňová ulica, cyklotrasa, chodník pre chodcov) a vyvolaných investícií (dopravná
signalizácia, káblové prepojenie radiča CDS, areálová obslužná komunikácia, sadové úpravy,
verejné osvetlenie);
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluvné strany: Mesto Piešťany – Projekt Piešťany;
Predmet: zriadenie vecného bremena na časti mestských pozemkov na umiestnenie IS
(vodovod, vodovodná prípojka, kanalizácia, plynovod, prípojka VN, prekládka distribučného
rozvodu VN, prekládka distribučného rozvodu NN, distribučné rozvody NN, prípojky SLP,
reklamné totemy), pričom uvedené zmluvy boli schválené mestským zastupiteľstvom dňa
18.3.2021.
Sumarizácia infraštruktúry, ktorá je investorom/stavebníkom označená ako verejnoprospešné
investície v zmysle písmen a/ až e/ žiadosti stavebníka - rozsah spracovania k rokovaniu
komisií v máji 2021 v zmysle návrhu uznesení:
A/ Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve schválenej MsZ 18.ň.Ň0Ň1 medzi Mestom Piešťany a
Projektom Piešťany s právom uskutočnenia stavby na umiestnenie verejnoprospešných
investícií (Brosky ová ulica, cyklotrasa, chodník pre chodcov) a vyvolaných investícií
(dopravná signalizácia, káblové prepojenie radiča CDS, areálová obslužná
komunikácia, sadové úpravy, verejné osvetlenie), vo veci nájmu pozemkov vo výlučnom
vlastníctve mesta ako Prenajímateľa s parc. č. 10119/2, 10120/1, 10060/7, 10062/3, 10119/4,
10123/1, 10120/5, 10121/5, 10138/4, 10140/1, 10122/2, 10124/1 a 10124/8 evidovaných ako
parcely registra “C“ a zapísaných na liste vlastníctva č. 5700 v katastrálnom území Piešťany,
a pozemkov vo výlučnom vlastníctve mesta ako Prenajímateľa s parc. č. 5895/4, 5895/9 a
5903/4 evidovaných ako parcely registra “E“ a zapísaných na LV č. 10931 v katastrálnom
území Piešťany;
B/ Nájomná zmluva (súčasťou zmluvy je doložka o budúcom vecnom bremene
v prospech mesta Piešťany)
Stavebník ako Nájomca bude realizovať na vlastné náklady a v súlade so stanoviskom
Prenajímateľa č. SSC/7786/2020/2310/18972 zo dňa 17.06.2020 a schválenou projektovou
dokumentáciou stavbu s názvom „Polyfunkčný projekt Piešťany - Polyfunkčný areál
Bratislavská – obchodné centrum s polyfunkčným domom a zariadeniami sociálnych
služieb”, povolenú na základe územného rozhodnutia č. 2521/4/2020/OVaD-Zi,BB, vydaného
Mestom Piešťany, dňa 23.10.2020, právoplatné dňa 4.12.2020 (ďalej len „Polyfunkčný
projekt“). V rámci Polyfunkčného projektu bude Nájomca ako stavebník realizovať inžinierske
stavby s názvom
(i)
„verejné osvetlenie Bratislavskej ulice“ so stavebným označením SO 608.1 a
(ii)
„káblové prepojenie cestnej svetelnej signalizácie“ so stavebným označením
SO 205, so záväzkom Nájomcu previesť Inžinierske stavby do vlastníctva Mesta Piešťany.
C/ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Stavebník ako Nájomca v rámci Polyfunkčného projektu vybuduje nasledujúce
verejnoprospešné investície a vyvolané investície, zasahujúce do pozemku TTSK ako
prenajímateľa:
1/ Brosky ová ulica - prepojovacia komunikácia medzi Bratislavskou a Komenského
ulicou v Piešťanoch - úsek A, so stavebným označením SO 202, zasahujúca do Pozemku
TTSK v rozsahu približne 46,4 m (ďalej len „Brosky ová ulica“);
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2/ prefabrikovaný oporný múr s opletením vedúci pozdĺž Brosky ovej ulice, na
Pozemku TTSK v rozsahu približne 47 m , so stavebným označením SO 900;
3/ cyklo-chodník pre cyklistov v šírke 2,5 m a chodník pre chodcov v šírke 1,5 m až 2 m,
vedúce pozdĺž Bratislavskej ulice s prepojením medzi Bratislavskou a Komenského ulicou, so
stavebným označením SO 204, zasahujúce do Pozemku TTSK v rozsahu približne 128,75 m ;
4/ odstránenie 1 kusu existujúcej a osadenie 2 kusov novej cestnej svetelnej
signalizácie, umiestnenie radiča cestnej svetelnej signalizácie a k nemu
prislúchajúceho káblového prepojenia na Pozemku TTSK, so stavebným označením SO
205;
5/ sadové úpravy realizované pozdĺž Bratislavskej ulice na Pozemku TTSK v rozsahu
235 m , so stavebným označením SO 251;
6/ verejné osvetlenie Bratislavskej ulice, so stavebným označením SO 608.1 vedúce
cez Pozemok TTSK o dĺžke 32 m;
7/ verejné osvetlenie (budúcej) Brosky ovej ulice, so stavebným označením SO 608.2
vedúce cez Pozemok TTSK o dĺžke 19 m;
infraštruktúra v jej celosti má charakter verejnoprospešných investícii, na základe čoho
má byť po jej vybudovaní prevedená do vlastníctva Mesta Piešťany, ktoré je následne
povinné zabezpečovať jej správu, prevádzku, údržbu a opravy.
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D/ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Stavebník v rámci Polyfunkčného projektu vybuduje nasledujúce verejnoprospešné a
vyvolané investície zasahujúce do pozemkov Hotela Piešťany:
časť chodníka (s pásom pre slepcov) so stavebným označením SO 204, zasahujúca do
Pozemku Hotela Piešťany s parc. č. 10062/1 v rozsahu 1,55 m ;
cestná dopravná signalizácia (vedenie cestnej dopravnej signalizácie a osadenie
nového stožiara svetelnej signalizácie) so stavebným označením SO 205,
infraštruktúra má charakter vyvolanej investície a po jej vybudovaní bude prevedená do
vlastníctva Mesta Piešťany, ktoré je následne povinné zabezpečovať jej správu, prevádzku,
údržbu a opravy.
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E/ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Stavebník v rámci Polyfunkčného projektu vybuduje nasledujúce verejnoprospešné a vyvolané
investície zasahujúce do Pozemku Spoluvlastníkov:
a) cestná dopravná signalizácia (časť vedenia cestnej dopravnej signalizácie) o dĺžke
... m - stavebné označenie SO 205 ;
b) časť chodníka, ktorého súčasťou bude aj pás pre slepcov - stavebné označenie
SO 204, zasahujúca do Pozemku Spoluvlastníkov v rozsahu približne 3,3 m ; (stavebné
objekty podľa písm. a) a b) ďalej spoločne len „Infraštruktúra“), stavebné objekty majú
charakter verejnoprospešných investícií a po ich vybudovaní budú prevedené do vlastníctva
Mesta Piešťany, ktoré je následne povinné zabezpečovať ich správu, prevádzku, údržbu
a opravy.
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Vyjadrenie príslušných interných útvarov Mestského úradu Piešťany
Odbor výstavby a dopravy:
V súvislosti so stavbou „Polyfunkčný projekt Piešťany“ – časť doprava a so žiadosťou o
vyjadrenie k návrhom zmlúv uvedených pod písm. A/ až F/ uvádzame nasledovné
vyjadrenie:
Predložené návrhy zmlúv sa týkajú stavebných objektov SO 201a Úprava križovatky
Bratislavská ul. - ul. Adama Trajana, SO 202 Predĺženie Broskyňovej ulice, úsek A, SO 203
Predĺženie Broskyňovej ulice, úsek B, SO 205 CDS križovatka Bratislavská – A. Trajan –
Broskyňová ul..

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, na ktorých sú navrhované vyššie uvedené
stavebné objekty, je potrebné z dôvodu preukázania majetkovoprávneho vzťahu stavebníka
(investora) k žiadosti o vydanie stavebných povolení na tieto stavebné objekty, ktoré budú
vydané špeciálnymi stavebnými úradmi, t.j. Mestom Piešťany a Okresným úradom Trnava,
odborom dopravy a PK.
Uvedené stavebné objekty SO 201a Úprava križovatky Bratislavská ul. - ul. Adama Trajana,
SO 202 Predĺženie Broskyňovej ulice, úsek A, SO 203 Predĺženie Broskyňovej ulice, úsek
B, SO 205 CDS križovatka Bratislavská – A. Trajan – Broskyňová ul.., budú tvoriť cestnú
infraštruktúru, budú všeobecne prístupnými a užívanými komunikáciami a budú slúžiť
miestnej doprave, pričom stavebné objekty . SO 202 Predĺženie Broskyňovej ulice, úsek A a
SO 205 CDS križovatka Bratislavská – A. Trajan – Broskyňová ul. budú po vybudovaní
a skolaudovaní odovzdané do majetku Mesta Piešťany.
V časti - písm. A/ bolo doplnené: parcela č. 10062/3, ktorá sa nachádza pod miestnou
komunikáciou Adama Trajana. Na predmetnej parcele bude pokládka káblového vedenia CSS
a v rámci SO 201a Úprava križovatky Bratislavská ul. - ul. Adama Trajana bude vybudovaný
deliaci ostrovček. Predmetný dodatok navrhujeme doplniť aj o text: „Nájomca odovzdá
prenajímateľovi spracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu
stavby vrátane všetkých vyjadrení k stavbe - SO 203 Predĺženie Broskyňovej ulice, úsek B
(vrátane odvodnenia – SO 413) pre vydanie stavebného povolenia.
Odbor ekonomiky a podnikania: Z pohľadu ekonomického nemáme voči predkladanému
materiálu pripomienky. Zároveň uvádzame, že mesto Piešťany neeviduje voči žiadateľovi,
spoločnosti Projekt Piešťany s.r.o. , Laurinská 18,811 01 Bratislava neeviduje daňové ani
poplatkové pohľadávky.
Odbor investícií a majetku mesta: OIMM mesta k zmluvným vzťahom, ktoré sú uvedené
pod písmenami a/- f/predloženého materiálu dáva nasledovné vyjadrenie:
• v danej lokalite nie je pripravovaná žiadna investícia , ktorá by bola v kolízii so zámermi
žiadateľa
• súhlasí s predloženými návrhmi zmluvných vzťahov, ktoré sú uvedené pod písmenami
a/- f/predloženého materiálu
• upozorňuje žiadateľa ,v súvislosti so záväzkom bezodkladne prebrať a prevádzkovať
inžinierske stavby, na nutnosť doloženia k preberaniu stavieb kolaudačné rozhodnutie,
projekt skutočného prevedenia s celou dokladovou časťou
• upozorňuje na nutnosť rokovať o zaradení investície MK Broskyňová časť B do
rozpočtu mesta
Odbor životného prostredia: K predloženým návrhom zmlúv pre realizáciu stavby
„Polyfunkčný projekt Piešťany“ za Odbor životného prostredia uvádzame nasledovné
stanovisko:
K predloženým návrhom zmlúv pre realizáciu stavby za Odboru životného prostredia nemáme
námietky. Pre potrebu výstavby polyfunkčného projektu bolo spoločnosti Projekt Piešťany,
s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 51 684 349 vydané rozhodnutie na výrub drevín
č.j. OŽP-2496/22083/20-Ok zo dňa 10.06.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
13.07.2020. Spoločnosti Projekt Piešťany, s.r.o. bola za výrub 144 ks drevín a 5812 m2
krovitých porastov určená náhradná výsadba podľa spracovaného projektu sadových úprav
pre DUR v počte 151 ks vzrastlých drevín a 5211 kríkov, s alternatívnymi druhmi
navrhovaných drevín a kríkov na výsadbu. Nakoľko aj projekt sadových úprav pre stavebné
povolenie taktiež obsahuje alternatívne druhy drevín a kríkov na výsadbu, požadujeme počas
realizácii projektu, v dostatočnom časovom predstihu pred samotnou výsadbou drevín,

predložiť k odsúhlaseniu na MsÚ Piešťany, Odbor životného prostredia realizačný projekt
sadových úprav, v ktorom bude určená presná špecifikácia navrhovaných drevín a kríkov.

Služby mesta Piešťany: SMP konzultovalo a písomne sa vyjadrilo fy. DOMUS – Urban a syn
stavebná spol. s r.o. v októbri 2020. Týkalo sa to verejného osvetlenia SO 608.1, SO 608.2
a SO 608.3. K PD sme nemali pripomienky. Iné vyjadrenie z našej strany nebolo realizované.
Upozorňujeme na radič svetelnej signalizácie na križovatke Bratislavská – Adam Trajan, tento
súvisí s prechodom prechodcov na Brezovú ulicu, ku Lidlu, s križovatkou pri cintoríne a s ul.
Dominika Tatarku a je v súčasnosti riadiacim prvkom pre „zelenú vlnu“. Túto skutočnosť treba
zobrať do úvahy ak bude radič menený.
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Mesto Piešťany
a/and
Projekt Piešťany s.r.o.

DODATOK č. 1
K NÁJOMNEJ ZMLUVE
s právom uskutočniť stavbu
č. [●]

EUROVEA Central 2, Pribinova 6
811 09 Bratislava
Tel. +421 2 2051 0233
info@wilsonscee.com
www.wilsonscee.com

Tento dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s právom uskutočnenia stavby (ďalej len „Dodatok“) bol
uzatvorený medzi:
(1)

Mestom Piešťany, so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR, IČO 00612031,
zastúpené Mgr. Petrom Jančovičom, PhD., primátorom mesta (ďalej len „Prenajímateľ“); a

(2)

spoločnosťou Projekt Piešťany s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, SR, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel Sro, vložka 127782/B, IČO: 51 684 349, zastúpenou oprávneným
zástupcom (ďalej len „Nájomca“);
(Prenajímateľ a Nájomca spoločne len „Zmluvé strany“)

Nakoľko:
(A)

Prenajímateľ a Nájomca medzi sebou dňa [●] uzatvorili nájomnú zmluvu s právom
uskutočnenia stavby, ohľadom nájmu pozemkov vo výlučnom vlastníctve Prenajímateľa s
parc. č. 10119/2, 10120/1, 10060/7, 10119/4, 10123/1, 10120/5, 10121/5, 10138/4,
10140/1, 10122/2, 10124/1 a 10124/8 evidovaných ako parcely registra “C“ a zapísaných na
liste vlastníctva č. 5700, vedenom Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany a pozemkov
vo výlučnom vlastníctve Prenajímateľa s parc. č. 5895/4, 5895/9 a 5903/4 evidovaných ako
parcely registra “E“ a zapísaných na LV č. 10931, vedenom Okresným úradom Piešťany,
katastrálny odbor nachádzajúce sa v katastrálnom území Piešťany, obec Piešťany, okres
Piešťany (ďalej len „Nájomná zmluva“);

(B)

Zmluvné strany si želajú upraviť Nájomnú zmluvu za podmienok uvedených nižšie.

Zmluvé strany sa dohodli na nasledovnom:

1

DEFINÍCIE
Slová a výrazy s veľkým začiatočným písmenom používané v tomto Dodatku majú význam ako
sú definované v Nájomnej zmluve, pokiaľ nie sú inak definované v tomto Dodatku.

2

ZMENY NÁJOMNEJ ZMLUVY

2.1

V recitáli (A) sa dopĺňa nový bod (xiii) s nasledovným znením:
„pozemku parc. č. 10062/3, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 202 m2“
Pôvodné označenie bodov (xiii) až (xv) v recitáli (A) sa mení na označenie bodov (xiv) až (xvi).

2.2

V recitáli (C) bod (i) Nájomnej zmluvy sa vypúšťa celý text a nahrádza sa novým textom
s nasledovným znením:
„vybudovania časti Broskyňovej ulice - prepojovacej komunikácie medzi Bratislavskou
a Komenského ulicou v Piešťanoch - úsek A (vrátane vybudovania odvodnenia– SO 412), so
stavebným označením SO 202, umiestnenej na častiach Pozemkov Prenajímateľa - pozemky
registra „C“ KN parc. č. 10119/2, 10120/1, 10120/5 a 10121/5 nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Piešťany - v rozsahu približne 1 588,5 m2 (ďalej len „Pozemky I“);“

2.3

V recitáli (E) bod (iii) Nájomnej zmluvy sa vypúšťa celý text a nahrádza sa novým textom
s nasledovným znením:
„Odstránenia 2 ks existujúcej a osadenia 4 ks novej cestnej svetelnej signalizácie a uloženia
káblového prepoja cestnej svetelnej signalizácie na nasledujúcich Pozemkoch Prenajímateľa pozemky registra „C“ KN parc. č. 10060/7, 10062/3, 10120/1, 10123/1 a 10124/1 – stavebné
označenie SO 205;“

2.4

V ods. 2.6 Nájomnej zmluvy sa vypúšťa celý text a nahrádza sa novým textom s nasledovným
znením:
„Bez ohľadu na čokoľvek odlišne uvedené v tejto Nájomnej zmluve, Prenajímateľ sa na základe
Zmluvy o spolupráci zaväzuje na vlastné náklady zrealizovať vybudovanie časti Broskyňovej

ulice - prepojovacej komunikácie medzi Bratislavskou a Komenského ulicou v Piešťanoch - úsek
B (vrátane vybudovania odvodnenia – SO 413), so stavebným označením SO 203, umiestnenej
na časti Pozemkov Prenajímateľa - pozemky registra „C“ KN parc. č. 10121/5, 10138/4,
10124/8, 10140/1 a pozemky registra „E“ KN parc. č. 5895/4, 5895/9, nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Piešťany, v rozsahu približne 1 290,3 m2 (ďalej len „Broskyňová ulica - časť B“), pričom Prenajímateľ sa pri výstavbe Broskyňovej ulice – časť B zaväzuje postupovať tak, aby výstavbu Broskyňovej ulice – časť B a realizáciu Investícii bolo možné vykonávať súčasne, resp. tak ako na seba budú tieto stavby z technologického hľadiska nadväzovať
(podľa toho čo bude aplikovateľné). Pre vylúčenie pochybností, Zmluvné strany sa dohodli, že
Prenajímateľ v súvislosti s výstavbou Broskyňovej ulice – časť B nemá voči Nájomcovi nárok na
akúkoľvek odplatu a/alebo náhradu nákladov. Ustanovenia článkov Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. a Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. až Chyba! Nenašiel sa
žiaden zdroj odkazov. tejto Nájomnej zmluvy sa aplikujú primerane.
Znázornenie a približné výmery Broskyňovej ulice - časť B sú bližšie vymedzené/špecifikované
na plánoch a v tabuľke, ktoré tvoria Prílohu 4 tejto Nájomnej zmluvy.“
2.5

Príloha 5 k Nájomnej zmluve – Špecifikácia a tabuľka výmer jednotlivých Vyvolaných investícií
sa vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou 5 – Špecifikácia a tabuľka výmer jednotlivých
Vyvolaných investícií, ktorá je Prílohou č. 2 k tomuto Dodatku.

3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle/webovej stránke Mesta
Piešťany v zmysle §47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení,
v spojení s ustanovením §5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v platnom znení.

3.2

Nájomná zmluva sa mení týmto Dodatkom iba ako je výslovne uvedené v tomto Dodatku
a všetky ostatné podmienky a ustanovenia Nájomnej zmluvy ostanú nezmenené.

3.3

Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku,
z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. V prípade akýchkoľvek
nezrovnalostí medzi slovenskou a anglickou verziou, je rozhodujúce znenie slovenskej verzie.

3.4

Po prečítaní tohto Dodatku Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah, vyhlásenia, práva a povinnosti
v ňom obsiahnuté vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu a že tento Dodatok bol uzavretý na
základe vzájomnej dohody a nie pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Prílohy:
Príloha č. 1: Plná moc Nájomcu
Príloha č. 2: Príloha 5 – Špecifikácia a tabuľka výmer jednotlivých Vyvolaných investícií

V Bratislava, dňa __________ 2021
Za Mesto Piešťany

____________________________
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta

V ___________, dňa __________ 2021
Za Projekt Piešťany s.r.o.

____________________________
Michal Padych
na základe plnej moci

Príloha č. 1
Plná moc Nájomcu

Príloha č. 2
Prílohou 5 – Špecifikácia a tabuľka výmer jednotlivých Vyvolaných investícií
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Nájomná zmluva
uzavretá podľa ustanovenia § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 13a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov
č.[●]/6132/2020
(ďalej len „Zmluva“)
Článok I.
Zmluvné strany
1.1
Prenajímateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Právna forma:

Slovenská republika zast. Slovenskou správou ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD., generálna riaditeľka
000 033 28
nie je platcom DPH
Rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou MDPT SR
č. 5854/M-95 zo dňa 07. 12. 1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo
dňa 14.02.2005 v znení neskorších rozhodnutí
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo príjmového účtu (IBAN): SK92 8180 0000 0070 0013 5345
SWIFT:
SPSRSKBA
(ďalej ako „Prenajímateľ“)
a

1.2
Nájomca:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Právna forma:

Projekt Piešťany s.r.o.
Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
David Hauerland, konateľ
51 684 349
2120766714
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK45 0200 0000 0000 8880 0212
SUBASKBX
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 127782/B

(ďalej v texte ako „Nájomca“)
a
1.3
Správca:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT

Mesto Piešťany
Nám. SNP 1475/3, 921 01 Piešťany
Mgr. Peterom Jančovičom, PhD., primátorom mesta
00612031
SK2020537893
[●]
[●]
[●]

(ďalej v texte ako „Mesto Piešťany“ a spoločne s Prenajímateľom a Nájomcom ďalej v texte ako
„Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Článok II.
Všeobecné ustanovenia
2.1

Slovenská republika je výlučným vlastníkom a Slovenská správa ciest správcom
nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Piešťany, obec
Piešťany, okres Piešťany, zapísaných na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor ako:
LV
Číslo
Register
Spoluvlastnícky
Celková
Druh
KN
pozemku
číslo
Parcely
podiel
výmera
Zastavaná plocha
a nádvorie
5129
10003/1
C
1/1
16 295
Zastavaná plocha
a nádvorie
5129
10119/5
C
1/1
70
Ostatná plocha
11041 5907/103
E
1/1
9
(ďalej len „Pozemky“).

2.2

Nájomca bude realizovať na vlastné náklady a v súlade so stanoviskom Prenajímateľa
č. SSC/7786/2020/2310/18972 zo dňa 17.06.2020 a schválenou projektovou dokumentáciou
stavbu s názvom „Polyfunkčný projekt Piešťany - Polyfunkčný areál Bratislavská –
obchodné centrum s polyfunkčným domom a zariadeniami sociálnych služieb”,
povolenú na základe územného rozhodnutia č. 2521/4/2020/OVaD-Zi,BB, vydaného Mestom
Piešťany, dňa 23.10.2020, právoplatné dňa 4.12.2020 (ďalej len „Polyfunkčný projekt“).
Polyfunkčný projekt je zakreslený v dokumentácii stavebného povolenia, ktorá tvorí Prílohu 1
tejto Nájomnej zmluvy.

2.3

V rámci Polyfunkčného projektu bude Nájomca ako stavebník realizovať inžinierske stavby
s názvom
(i)

„verejné osvetlenie Bratislavskej ulice“ so stavebným označením SO 608.1 a

(ii)

„káblové prepojenie cestnej svetelnej signalizácie“ so stavebným označením
SO 205,

ktorých výstavba bola povolená územným rozhodnutím podľa predošlého odseku tohto
článku I. (ďalej len „Inžinierske stavby“), pričom časť Inžinierskych stavieb bude zasahovať
do Pozemkov v vlastníctve Prenajímateľa. Znázornenie Inžinierskych stavieb na Pozemkoch
je bližšie vymedzené na pláne, ktorý tvorí Prílohu 2 tejto Zmluvy.
2.4

Za účelom vybudovania Inžinierskych stavieb sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto
Zmluvy.

2.5

Nájomca potvrdzuje, že uzatvorením tejto Zmluvy bude splnená povinnosť Nájomcu podľa
ust. § 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku zaistiť
majetkovo-právne vysporiadanie dotknutých Pozemkov, na ktorých majú byť umiestnené
Inžinierske stavby.
Článok III.
Predmet zmluvy

3.1

Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi časť Pozemku, špecifikovaného v článku II. ods. 2.1
Zmluvy v nasledovnom rozsahu:
LV
č.
5129
5129

Číslo parcely
KN C
10003/1
10119/5

Výmera
záberu v m2
11,6
0,3

Nájomné v €
za 1 m2/rok
[●]
[●]

Náhrada v € na
rok
za záber
[●]
[●]
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LV
Číslo parcely
č.
KN E
11041
5907/103
(ďalej len „Predmet nájmu“).
3.2

Výmera
záberu v m2
0,6

Nájomné v €
za 1 m2/rok
[●]

Náhrada v € na
rok
za záber
[●]

Výmera predmetu nájmu je stanovená projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie
Inžinierskych stavieb. Výška Nájmu bola stanovená znaleckým posudkom č. [●] zo dňa [●].
Článok IV.
Účel nájmu

4.1.

Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi Predmet nájmu pre účely realizácie Inžinierskych
stavieb.

4.2.

Nájomca je oprávnený užívať Predmet nájmu spôsobom nevyhnutným a potrebným pre
realizáciu Inžinierskych stavieb, t.j. je oprávnený najmä vstupovať a jazdiť dopravnými a
technickými prostriedkami na Predmete nájmu a vykonávať stavebné a iné práce, ktoré
možno dôvodne predpokladať za účelom výstavby Inžinierskych stavieb. V prípade, že
výstavbu Inžinierskych stavieb (úplne alebo čiastočne) bude Nájomca vykonávať
prostredníctvom tretích osôb, toto oprávnenie užívať Predmet nájmu sa vzťahuje aj na tieto
tretie osoby. Konanie takejto tretej osoby sa považuje za konanie Nájomcu.

4.3.

Nájomca nemá právo dať Predmet nájmu do podnájmu, a to čo i len jeho časť.

4.4.

Nájomca je oprávnený užívať Predmet nájmu len pre dosiahnutie účelu uvedeného v tejto
Zmluve a dodržiavať príslušné právne predpisy v súvislosti s jeho užívaním. Nájomca nie
je oprávnený prenechať Predmet nájmu do podnájmu a to čo i len jeho časť.

4.5.

Nájomca sa zaväzuje Pozemky dotknuté Inžinierskymi stavbami bezodkladne
majetkovoprávne vysporiadať formou zriadenia práva zodpovedajúceho vecnému
bremenu.

4.6.

Nájomná zmluva sa uzatvára pre účely preukázania práva podľa § 58 ods. 2 a § 139 ods.
1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte ako
„Stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov k žiadosti o vydanie stavebného
povolenia príslušným stavebným úradom.

4.7.

Nájomca prehlasuje, že pozná stav Predmetu nájmu a preberá ho v stave, v akom sa
nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy. Nájomca sa zaväzuje Predmet nájmu užívať v
súlade s touto Zmluvou a zaplatiť Prenajímateľovi dohodnuté Nájomné (ako je tento pojem
definovaný nižšie).
Článok V.
Doba nájmu

5.1

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 2 roky, ktorá začne
plynúť odo dňa účinnosti tejto Zmluvy podľa článku VIII. ods. 8.2 (ďalej v texte ako „Doba
nájmu“).

5.2

V prípade nepredvídaných objektívnych okolností pri realizácii Inžinierskych stavieb môže
byť Doba nájmu skrátená, alebo naopak predĺžená, na základe dodatku k tejto Zmluve,
vzájomne odsúhlaseného a podpísaného všetkými Zmluvnými stranami, s čím Zmluvné
strany súhlasia.

5.3

Prenajímateľ je oprávnený túto Zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím Doby nájmu ak:
a) Nájomca nevyužíva Predmet nájmu na dohodnutý účel; alebo
b) Nájomca užíva Predmet nájmu v rozpore s touto Zmluvou; alebo
c) Nájomca je v omeškaní s platením Nájomného po dobu najmenej 3 mesiacov; alebo
d) potrebuje Predmet nájmu pre vlastné využitie.

5.4

Nájomca je oprávnený Zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím Doby nájmu, ak účel
Nájmu pominul.
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5.5

Výpovedná lehota je pre obe Zmluvné strany (t.j. pre Prenajímateľa a pre Nájomcu)
trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej Zmluvnej strane.
Článok VI.
Nájomné a platobné podmienky

6.1.

Za užívanie Predmetu nájmu podľa tejto Zmluvy si Prenajímateľ a Nájomca v súlade
s ustanovením § 13a ods. 1 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov dohodli nájomné vo výške [podľa ZP] eur ročne (slovom: [
] eur
ročne) (ďalej v texte ako „Nájomné“). Výška Nájomného je stanovená v súlade s vyhláškou
MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších
predpisov znaleckým posudkom číslo [●], vypracovaným znalcom [●], [●] zo dňa [●],
evidenčné číslo znalca: [●]. Výška ročného Nájomného za užívanie Predmetu nájmu je [●]
€ za 1 m2 Predmetu nájmu.

6.2.

Nájomca sa zaväzuje dohodnuté Nájomné počas celej Doby nájmu poukazovať
Prenajímateľovi na základe faktúry vystavenej a doručenej Prenajímateľom na adresu
Nájomcu. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu.

6.3.

Nájomné za prvý neúplný rok Doby nájmu je Prenajímateľ oprávnený vypočítať ako
pomernú časť z ročného Nájomného, počítaného odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

6.4.

Prenajímateľ vystaví faktúru v lehote tridsať (30) dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy v
zmysle článku VIII. ods. 8.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo
dňa jej doručenia Nájomcovi listinne na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na emailovú adresu: tivanov@LPC.com.

6.5.

Nájomné je zaplatené dňom, v ktorom je fakturovaná čiastka pripísaná na účet
Prenajímateľa.

6.6.

V prípade predčasného ukončenia Doby nájmu z dôvodov uvedených v tejto Zmluve alebo
zákona, okrem prípadov, keď ukončenie nájmu bude dôsledkom porušenia povinnosti
Nájomcu, sa alikvótna časť Nájomného za celé mesiace, kedy nájom netrvá, vráti
Nájomcovi.
Článok VII.
Ostatné ustanovenia

7.1.

Prenajímateľ uzavretím tejto Zmluvy dáva súhlas Nájomcovi na zabezpečenie stavebného
povolenia pre predmetné Inžinierske stavby, pričom nájomné právo podľa tejto Zmluvy
predstavuje, podľa ustanovenia § 58 ods. 2 Stavebného zákona, iné právo Nájomcu ako
stavebníka k Predmetu nájmu.

7.2.

Prenajímateľ vyhlasuje, že nemá vedomosť, že jeho vlastnícke právo k Predmetu nájmu je,
alebo by mohlo byť, sporné alebo ohrozené, alebo že by malo byť, alebo mohlo byť k
Predmetu nájmu zriadené, alebo preukázané zriadenie akéhokoľvek práva inej osoby,
najmä nemá vedomosť o žiadnych rozhodnutiach, konaniach alebo uplatnených nárokoch,
ktoré by mohli viesť ku zbaveniu alebo obmedzeniu jeho vlastníckeho práva k Predmetu
nájmu alebo ku vzniku, či preukázaniu existencie, akéhokoľvek práva inej osoby k
Predmetu nájmu.

7.3.

Prenajímateľ sa zaväzuje, že po dobu platnosti tejto Zmluvy neuzavrie žiadnu zmluvu o
prevode vlastníckeho práva k Predmetu nájmu s treťou osobou a neurobí žiaden úkon,
ktorým by mohol sťažiť výkon nájomného práva Nájomcu, najmä zriadením akejkoľvek
ťarchy (záložné právo, vecné bremeno, nájomné právo a iné právo v prospech tretej osoby)
na Predmete nájmu.

7.4.

Nájomca prehlasuje, že pozná stav Predmetu nájmu a preberá ho do nájmu v stave, v akom
sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy. Prenajímateľ vyhlasuje, že nie je obmedzený
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v nakladaní s Predmetom nájmu v rozsahu svojho vlastníckeho práva a že oboznámil
Nájomcu so všetkými právami a povinnosťami viaznucimi na Predmete nájmu.
7.5.

Prenajímateľ súhlasí s umiestnením Inžinierskych stavieb podľa tejto Zmluvy na Predmete
nájmu a so vstupom a vjazdom Nájomcu, alebo ním poverenej osoby, na Predmet nájmu
počas realizácie Inžinierskych stavieb uvedených v tejto Zmluve a vykonaním potrebných
stavebných prác na Pozemkoch.

7.6.

Práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú aj na právnych
nástupcov Zmluvných strán.

7.7.

Zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane porušením
povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

7.8.

Nájomca je oprávnený postúpiť práva a previesť povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu
(nový nájomca) len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, ktorý
nebude z jeho strany bezdôvodne odopretý alebo zdržovaný. Zmluvné strany sa zaväzujú
uzavrieť štvorstrannú dohodu o postúpení práv a povinností na nového nájomcu na základe
žiadosti Nájomcu najneskôr do 90 dní po doručení žiadosti Nájomcu obsahujúcej návrh
takejto dohody na adresy Prenajímateľa a Mesta Piešťany uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
Nájomca vyhlasuje, že bude ručiť za riadne a včasné splnenie povinnosti nového nájomcu
vybudovať alebo dokončiť Inžinierske stavby.

7.9.

Nájomca sa zaväzuje previesť Inžinierske stavby do vlastníctva Mesta Piešťany, a to
najneskôr do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti príslušného kolaudačného rozhodnutia
alebo iného obdobného právoplatného správneho rozhodnutia (napr. povolenie
k predčasnému užívaniu), ktorým sa povolilo užívanie Inžinierskych stavieb, pričom táto
povinnosť sa považuje za splnenú okamihom odovzdania a prevzatia Inžinierskych stavieb
v prospech Mesta Piešťany, pričom Mesto Piešťany sa zaväzuje Inžinierske stavby
bezodkladne prijať do svojho vlastníctva a následne zabezpečovať jej celkovú správu,
údržbu a prevádzku a hradiť všetky náklady spojené s takouto správou, údržbou a
prevádzkou v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči Prenajímateľovi a/alebo Nájomcovi.

7.10. Zmluvné strany sa dohodli, že po účinnosti prevodu Inžinierskych stavieb do vlastníctva
a správy Mesta Piešťany sa Prenajímateľ a Mesto Piešťany zaväzujú bez zbytočného
odkladu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech Mesta Piešťany,
spočívajúce v práve zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy a/alebo
odstránenia Inžinierskych stavieb na náklady Mesta Piešťany.
7.11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade potreby správcu cesty pri realizácii opravy budú
inžinierske stavby odstránené a nanovo položené na náklady správcu inžinierskych sietí,
pričom tento záväzok bude obsiahnutý v zmluve o zriadení vecného bremena.
7.12. Prenajímateľ je oprávnený požadovať úpravu signálneho plánu tak, aby nedochádzalo
k dlhým kolónam na ceste I. triedy, pričom tento záväzok bude obsiahnutý v zmluve
o zriadení vecného bremena.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1.

Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia §13a zákona NR SR č. 278/1993
Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov sa táto Zmluva stáva platnou dňom
jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami.

8.2.

Táto Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Prenajímateľom
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky a Mestom
Piešťany na svojom webovom sídle podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 5a ods.
13 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
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8.3.

Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov
podpísaných všetkými Zmluvnými stranami.

8.4.

Práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacimi
platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.5.

Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z toho po dva (2) rovnopisy pre všetky
Zmluvné strany.

8.6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
ich zmluvná voľnosť a voľnosť rozhodovania nie je obmedzená, a že im nie sú známe
okolnosti, ktoré by bránili uzavretiu tejto Zmluvy. V prípade, že taká okolnosť existuje,
zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.

8.7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, tento
plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez
omylu, bez časového, psychického alebo fyzického nátlaku alebo jednostranne za nápadne
nevýhodných podmienok.

V ______________, dňa _____
Za Prenajímateľa (Slovenská správa ciest)

V ______________, dňa _____
Za Nájomcu (Projekt Piešťany s.r.o.)

_________________________
JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
generálna riaditeľka

_________________________
Michal Padych
na základe plnej moci

V ______________, dňa _____ 2021
Za Mesto Piešťany

_________________________
Mgr. Peter Jančovič
primátor mesta Piešťany
Prílohy:
Príloha 1 – Dokumentácia stavebného povolenia týkajúca sa Polyfunkčného projektu
Príloha 2 – Plán Inžinierskych stavieb
Príloha 3 - Súhlasné stanovisko SSC k uloženiu Inžinierskych sietí:
- „verejné osvetlenie Bratislavskej ulice“ so stavebným označením“ - SO 608.1
- „káblové prepojenie cestnej svetelnej signalizácie“ - SO 205
Príloha 4 - Plná moc Nájomcu
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STAVEBNÉ OBJEKTY VEREJNÉ OSVETLENIE
SO 608.1
SO 608.2
SO 608.3

VEREJNÉ OSVETLENIE BRATISLAVSKÁ UL.
VEREJNÉ OSVETLENIE BROSKYħOVÁ UL.
VEREJNÉ OSVETLENIE OBSLUŽNÁ UL.
VEDENIE VO SO608.1
VEDENIE VO SO608.2
VEDENIE VO SO608.3
CHRÁNIČKA

SO608.1
BodnapojeniaVOBratislavskául.
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ZÁBER, VECNÉ BREMENO SA NEZRIADZUJE

STAVEBNÉ OBJEKTY DOPRAVA
SO 205

CDS križovatka Bratislavská ul. a ul. Adama Trajana
VÝLOŽNÍK PRE CSS
existujúci stĠp CSS
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NOVÝ STOŽIAR SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE S ČÍSLOM
RADIČ CDS

CDS

KÁBLOVÝ PREPOJ
CHRÁNIČKA CDS - riadený pretlak
CHRÁNIČKA CDS - prekop
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EXISTUJUCE VEDENIA
DETEKTOR VO VOZOVKE
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CD
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CD

Trnavský samosprávny kraj
a
Mesto Piešťany
a
Projekt Piešťany s.r.o.

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
č. [●]
(Piešťany)

EUROVEA Central 2
Pribinova 6
811 09 Bratislava
Telefon +421 220 510 233
Fax +421 254 630 581
info@wilsonscee.com
www.wilsonscee.com

Táto zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená
medzi:
(1)

Trnavským samosprávnym krajom, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, SR, IČO:
37836901 (ďalej len „TTSK“), zastúpeným [Mgr. Jozefom Viskupičom], [predsedom
samosprávneho kraja], Bankové spojenie: [●], IBAN: [●], SWIFT: [●]; a

(2)

Mestom Piešťany, so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR, IČO 00612031
(ďalej len „Mesto Piešany“), zastúpeným Mgr. Petrom Jančovičom, PhD., primátorom mesta;
Bankové spojenie: [●], IBAN: [●], SWIFT: [●]; a

(3)

spoločnosťou Projekt Piešťany, s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, SR, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel Sro, vložka 127782/B, IČO 51 684 349 (ďalej len „Projekt Piešťany“),
zastúpenou Michalom Padychom, na základe plnej moci; Bankové spojenie: Všeobecná
úverová banka, a.s., IBAN: SK45 0200 0000 0000 8880 0212, SWIFT: SUBASKBX;

(TTSK, Mesto Piešťany a Projekt Piešťany spoločne tiež ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo
„Zmluvná strana“).
Vzhľadom k tomu, že
(A)

TTSK je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti - pozemku s parc. č. 9889/1, druh
pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 54 042 m2 evidovaného na katastrálnej
mape ako parcela registra „C“, zapísaného na liste vlastníctva č. 4107, vedenom Okresným
úradom Piešťany, katastrálny odbor, nachádzajúci sa v katastrálnom území Piešťany,
obec: Piešťany, okres: Piešťany (ďalej len „Pozemok TTSK“).
Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Pozemku TTSK tvorí Prílohu 1 tejto
Zmluvy.

(B)

Spoločnosť Projekt Piešťany má záujem a je oprávnená umiestniť stavbu na základe územného
rozhodnutia č. 2521/4/2020/OVaD-Zi,BB, vydaného Mestom Piešťany dňa 23.10.2020,
právoplatné dňa 4.12.2020, ktoré povoľuje umiestnenie stavby „Polyfunkčný projekt
Piešťany (Polyfunkčný areál Bratislavská – obchodné centrum s polyfunkčným
domom a zariadeniami sociálnych služieb)“ (ďalej len „Polyfunkčný projekt“), prevažne
na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Projekt Piešťany, zapísaných na liste
vlastníctva č. 13064 a liste vlastníctva č. 12711, vedených Okresným úradom Piešťany,
katastrálny odbor, nachádzajúce sa v katastrálnom území Piešťany, obec: Piešťany,
okres: Piešťany (ďalej spoločne ako „Pozemky PP“).
Výpisy listov vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúce sa Pozemkov PP tvoria Prílohu 2
tejto Zmluvy.
Polyfunkčný projekt je bližšie znázornený v dokumentácii stavebného povolenia, ktorá tvorí
Prílohu 3 tejto Zmluvy.

(C)

V rámci Polyfunkčného projektu budú vybudované nasledujúce verejnoprospešné investície a
vyvolané investície, zasahujúce do Pozemku TTSK:
(i)

Broskyňová ulica - prepojovacia komunikácie medzi Bratislavskou a Komenského
ulicou v Piešťanoch - úsek A, so stavebným označením SO 202, zasahujúca do
Pozemku TTSK v rozsahu približne 46,4 m2 (ďalej len „Broskyňová ulica“);

(ii)

prefabrikovaný oporný múr s opletením vedúci pozdĺž Broskyňovej ulice, na Pozemku
TTSK v rozsahu približne 47 m2, so stavebným označením SO 900;

(iii)

cyklo-chodník pre cyklistov v šírke 2,5 m a chodník pre chodcov v šírke 1,5 m až 2 m,
vedúce pozdĺž Bratislavskej ulice s prepojením medzi Bratislavskou a Komenského
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ulicou, so stavebným označením SO 204, zasahujúce do Pozemku TTSK v rozsahu
približne 128,75 m2;
(iv)

odstránenie 1 kusu existujúcej a osadenie 2 kusov novej cestnej svetelnej signalizácie,
umiestnenie radiča cestnej sveteľnej signalizácie a k nemu prislúchajúceho káblového
prepojenia na Pozemku TTSK, so stavebným označením SO 205;

(v)

sadové úpravy realizované pozdĺž Bratislavskej ulice na Pozemku TTSK v rozsahu
235 m2, so stavebným označením SO 251;

(vi)

verejné osvetlenie Bratislavskej ulice, so stavebným označením SO 608.1 vedúce cez
Pozemok TTSK o dĺžke 32 m;

(vii)

verejné osvetlenie (budúcej) Broskyňovej ulice, so stavebným označením SO 608.2
vedúce cez Pozemok TTSK o dĺžke 19 m;

(infraštruktúra v jej celosti, vrátane častí presahujúcich na Pozemok TTSK podľa bodov (i) až
(vii) tohto recitálu ďalej len „Infraštruktúra“).
Bližšie znázornenie Infraštruktúry je zaznačené na plánoch jednotlivých stavieb Infraštruktúry,
ktoré tvoria Prílohu 4 tejto Zmluvy.
(D)

Infraštruktúra podľa recitálu (C) v jej celosti má charakter verejnoprospešných investícii, na
základe čoho má byť po jej vybudovaní prevedená do vlastníctva Mesta Piešťany, ktoré je
následne povinné zabezpečovať jej správu, prevádzku, údržbu a opravy.

(E)

Zmluvné strany si želajú zriadiť vecné bremeno za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve;

(F)

Projekt Piešťany potvrdzuje, že uzatvorením tejto Zmluvy bude splnená povinnosť Projektu
Piešťany podľa ust. § 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) zaistiť majetkovo-právne vysporiadanie dotknutých pozemkov, na
ktorých má byť umiestnená Infraštruktúra.

sa Zmluvné strany dohodli nasledovne:

1

Predmet Zmluvy
1.1

2

TTSK ako povinný z vecného bremena na jednej strane a Mesto Piešťany ako
oprávnený z vecného bremena na druhej strane sa vzájomne zaväzujú uzavrieť za
nižšie uvedených podmienok zmluvu o zriadení vecného bremena, a to v znení podľa
Prílohy 5 tejto Zmluvy (ďalej len „Zmluva o zriadení vecného bremena“), ktorou
TTSK zriadi na ťarchu Pozemku TTSK vecné bremeno in personam v prospech Mesta
Piešťany, ako budúceho vlastníka Infraštruktúry, spočívajúce v práve uloženia,
prevádzky, užívania, opravy, úpravy, výmeny, zmien, rekonštrukcie, údržby alebo
odstránenia Infraštruktúry a s tým súvisiacich zariadení a stavieb na časti Pozemku
TTSK, pričom umiestnenie a približné výmery záberov jednotlivých stavieb
Infraštruktúry zasahujúcej na Pozemok TTSK sú znázornené na plánoch, ktoré tvoria
Prílohu 4 tejto Zmluvy (ďalej len „Vecné bremeno“).

Podmienky uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena
2.1

Spoločnosť Projekt Piešťany je oprávnená vyzvať Mesto Piešťany a/alebo TTSK k
uzatvoreniu Zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej len „Výzva“) bezodkladne
potom, čo budú splnené všetky nižšie uvedené odkladacie podmienky (ďalej len
„Odkladacie podmienky“):
2.1.1 spoločnosť Projekt Piešťany zabezpečí výstavbu Infraštruktúry;
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2.1.2 spoločnosť Projekt Piešťany zabezpečí vydanie právoplatného kolaudačného
rozhodnutia alebo iného rozhodnutia, na základe ktorého bude možné užívať
novovybudovanú Infraštruktúru;
2.1.3 spoločnosť Projekt Piešťany zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu,
ktorým dôjde k porealizačnému vymedzeniu Vecného bremena na časti
Pozemku TTSK, na ktorej bude uložená Infraštruktúra (vrátane ochranných
pásiem);
2.1.4 Projekt Piešťany po uskutočnení výstavby, právoplatnom skolaudovaní (inom
povolení užívania) Infraštruktúry a zabezpečení geometrického plánu
zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie znaleckého posudku za účelom
stanovenia odplaty za zriadenie Vecného bremena.
2.1.5 spoločnosť Projekt Piešťany prevedie Infraštruktúru v jej celosti do vlastníctva
Mesta Piešťany.
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2.2

Zmluvné strany sa dohodli, že odplatu stanovenú znalcom podľa ods. 2.1.4 vyššie
(ďalej len „Odplata“) uhradí spoločnosť Projekt Piešťany v prospech účtu TTSK
uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o zriadení vecného
bremena, na základe faktúry vystavenej TTSK a doručenej spoločnosti Projekt Piešťany
s tým, že spoločnosť Projekt Piešťany sa zaväzuje uhradiť Odplatu do 10 dní odo dňa
doručenia príslušného daňového dokladu na adresu spoločnosti Projekt Piešťany
(postačuje aj e-mailom na adresu: [●]). Za deň zaplatenia Odplaty sa považuje deň,
v ktorom budú peňažné prostriedky vo výške Odplaty pripísané na účet TTSK.

2.3

TTSK a Mesto Piešťany uzavrú Zmluvu o zriadení vecného bremena v dobe a v deň na
ktorých sa dohodnú, inak v 10. pracovný deň po doručení Výzvy TTSK a Mestu
Piešťany, a to v sídle Trnavského samosprávneho kraja, ak sa TTSK a Mesto Piešťany
nedohodnú inak.

2.4

Zmluvné strany sa týmto zaväzujú navzájom si poskytovať všetku odôvodnene
potrebnú súčinnosť pri plnení Odkladacích podmienok, pri príprave a realizácii
Infraštruktúry, predovšetkým v súvislosti s vydaním stavebného povolenia
a kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon), v platnom znení. TTSK súhlasí s výstavbou
a prevádzkou Infraštruktúry a zaväzuje sa, že v realizácii týchto investícií nebude
nijako brániť.

2.5

V prípade, ak spoločnosť Projekt Piešťany neučiní Výzvu po splnení všetkých
Odkladacích podmienok podľa ods. 2.1 vyššie, je tak oprávnené urobiť Mesto Piešťany
alebo TTSK.

2.6

Vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu vo výške stanovenej znalcom
v zmysle ods. 2.1.4 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Odplatu v zmysle
predošlej vety uhradí v celej výške spoločnosť Projekt Piešťany v prospech účtu TTSK.
Zmluvné strany sa dohodli že úhradou Odplaty podľa prvej vety tohto odseku sú medzi
Zmluvnými stranami vysporiadané všetky peňažné záväzky vyplývajúce z tejto
Zmluvy, na základe čoho TTSK a Mesto Piešťny nie sú oprávnení požadovať od
spoločnosti Projekt Piešťany žiadne ďalšie platby v súvislosti so zriadením Vecného
bremena podľa tejto Zmluvy a/alebo Zmluvy o zriadení vecného bremena.

Súvisiace záväzky
3.1

TTSK a Mesto Piešťany berú na vedomie, že záujmy spoločnosti Projekt Piešťany
v rámci realizácie Polyfunkčného projektu môžu v budúcnosti vyžadovať realizáciu
ďalšej infraštruktúry na/po Pozemku TTSK a/alebo akékoľvek iné potrebné stavebné
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úpravy z dôvodu realizácie/úpravy príslušnej infraštruktúry na Pozemku TTSK (ďalej
spoločne len „Úpravy Infraštruktúry“) a za týmto účelom sa TTSK a Mesto Piešťany
po doručení žiadosti od Projektu Piešťany zaväzujú poskytnúť spoločnosti Projekt
Piešťany všetku nevyhnutnú súčinnosť. Zmluvné strany berú na vedomie, že v rámci
súčinnosti v zmysle predošlej vety môže vzniknúť potreba zriadenia príslušného
dodatočného vecného bremena v primeranej dobe po výzve (ak nie je nižšie uvedené
inak), pričom Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú rokovať o uzavretí zmluvy
o zriadení vecného bremena, a to za nasledovných podmienok:

4
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3.1.1

Projektovú dokumentáciu na Úpravy Infraštruktúry TTSK a Mesto Piešťany
vopred písomne schváli(a) alebo poskytne/ú odôvodnené písomné
pripomienky v primeranej dobe (nie však dlhšej ako 15 kalendárnych dní odo
dňa doručenia projektovej dokumentácie od spoločnosti Projekt Piešťany na
adresu Trnavského samosprávneho kraja a/alebo Mestského úradu Piešťany)
(postačuje e-mailom), pričom TTSK a Mesto Piešťany svoj súhlas bezdôvodne
neodmietne/u; ustanovenie tohto ods. 3.1.1 sa primerane použije aj
v prípade, ak bude pre zriadenie vecného bremena potrebný príslušný
geometrický plán;

3.1.2

Úpravy Infraštruktúry vrátane získania úradných povolení a geometrických
plánov zabezpečí spoločnosť Projekt Piešťany na vlastné náklady; a

3.1.3

Po ukončení prác spojených s Úpravami Infraštruktúry je spoločnosť Projekt
Piešťany povinná uviesť dotknutú časť Pozemku TTSK do pôvodného stavu.

3.2

Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena, na základe ktorej TTSK zriadi na ťarchu
Pozemku TTSK dodatočné vecné bremeno in personam v prospech spoločnosti Projekt
Piešťany alebo Mesta Piešťany (podľa toho čo bude aplikovateľné), ktorého obsahom
budú Úpravy Infraštruktúry, v každom prípade pripraví spoločnosť Projekt Piešťany a
bude v zásade vychádzať z obsahu zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá tvorí
Prílohu 5 tejto Zmluvy, s tým, že na jej uzatvorenie sa primerane použijú Odkladacie
podmienky.

3.3

Spoločnoť Projekt Piešťany sa zaväzuje previesť Infraštruktúru do vlastníctva Mesta
Piešťany v súlade s ods. 2.1.5 vyššie. Povinnosť podľa prvej vety tohto odseku sa
považuje za splnenú okamihom odovzdania a prevzatia Infraštruktúry v prospech
Mesta Piešťany, pričom Mesto Piešťany sa zaväzuje Infraštruktúru bezodkladne prijať
do svojho vlastníctva a následne zabezpečovať jej celkovú správu, údržbu a prevádzku
a hradiť všetky náklady spojené s takouto správou, údržbou a prevádzkou v plnej výške
bez akéhokoľvek nároku voči spoločnosti Projekt Piešťany.

Platnosť Zmluvy
4.1

Táto Zmluva zaniká, pokiaľ Zmluva o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená v
lehote do 6 rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

4.2

S výnimkou dôvodov stanovených v kogentných ustanoveniach slovenských právnych
predpisov nie je žiadna zo Zmluvných strán oprávnená túto Zmluvu vypovedať alebo
od nej odstúpiť.

Postúpenie práv a prevod povinností
5.1

Spoločnosť Projekt Piešťany je oprávnená postúpiť práva a previesť povinnosti z tejto
Zmluvy na tretiu osobu len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu TTSK
a Mesta Piešťany, ktoré nebudú z ich strany bezdôvodne odopreté alebo zdržované.
TTSK a Mesto Piešťany sa zaväzujú uzavrieť štvorstrannú dohodu o postúpení práv a
povinností na takúto tretiu osobu na základe žiadosti spoločnosti Projekt Piešťany
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najneskôr do 30 dní po doručení žiadosti spoločnosti Projekt Piešťany obsahujúcej
návrh takejto dohody na adresy TTSK a Mesta Piešťany uvedené v záhlaví tejto
Zmluvy.
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Oznámenia
6.1

Všetky výzvy, správy alebo oznámenia podľa tejto Zmluvy budú oznamované
doporučeným listom alebo emailom. Za doručenú sa považuje tiež doporučená
zásielka, ktorú si adresát nevyzdvihol na príslušnej pobočke pošty alebo u iného
oprávneného poskytovateľa poštových, zásielkových alebo kuriérskych služieb na
území celej Slovenskej republiky ani 15. deň po jej uložení, a to týmto dňom.

6.2

Pokiaľ TTSK neoznámi spoločnosti Projekt Piešťany a Mestu Piešťany iné údaje, budú
všetky výzvy, správy alebo oznámenia TTSK zasielané a oznamované na:
adresu: Trnavský samosprávny kraj, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, SR
kontaktná osoba: [●]
email: [●]
telefón: [●]

6.3

Pokiaľ Mesto Piešťany neoznámi TTSK a spoločnosti Projekt Piešťany iné údaje, budú
všetky výzvy, správy alebo oznámenia Mestu Piešťany zasielané a oznamované na:
adresu: Mesto Piešťany, so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR
kontaktná osoba: [●]
email: [●]
telefón: [●]

6.4

Pokiaľ spoločnosť Projekt Piešťany neoznámi TTSK a Mestu Piešťany iné údaje, budú
všetky výzvy, správy alebo oznámenia spoločnosti Projekt Piešťany zasielané a
oznamované na:
adresu: Projekt Piešťany s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, SR
kontaktná osoba: Thomas Ivanov
email: tivanov@LPC.com
telefón: +420 703 140 520
a
adresu: Wilsons s. r. o., so sídlom Pribinova 6, 811 09 Bratislava
kontaktná osoba: Timotej

urjak

email: timotej.durjak@wilsonscee.com
telefón: +421 917 824 627
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Záväzok mlčanlivosti
7.1

Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali akýmkoľvek
spôsobom o druhej Zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto Zmluvy,
avšak nielen v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného
tajomstva. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť a
nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel ako na plnenie tejto Zmluvy. Toto
6

ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií materskej spoločnosti
Projekt
Piešťany,
resp.
spoločnostiam
skupiny
FIDUROCK,
audítorom,
daňovým, právnym a iným poradcom, ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou
povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní
zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so spoločnosťou Projekt Piešťany,
Mestom Piešťany alebo TTSK (ako je aplikovateľné).
7.2

7.3
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Povinnosť nezverejňovania (mlčanlivosti) sa nevzťahuje na informácie a skutočnosti,
ktoré:
7.2.1

sú verejne prístupné, alebo ktoré sa bez zavinenia Zmluvnej strany, ktorá tieto
získala stanú verejne prístupnými,

7.2.2

boli druhej Zmluvnej strane preukázateľne známe pred nadobudnutím
platnosti tejto Zmluvy, alebo

7.2.3

Zmluvná strana tieto získala od tretej strany, ktorá nie je viazaná povinnosťou
mlčanlivosti voči strane, ktorej sa takéto informácie týkajú, alebo

7.2.4

sa majú sprístupniť a poskytnúť v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov, nariadení burzy cenných papierov alebo vyžiadania oprávnených
orgánov v rozsahu určenom platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

Ukončenie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nemá vplyv na
povinnosť zachovávať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po skončení platnosti a účinnosti tejto
Zmluvy.

Záverečné ustanovenia
8.1

Bez ohľadu na čokoľvek odlišne uvedené v tejto Zmluve, Zmluvné strany sa dohodli,
že umiestnenie Infraštruktúry na Pozemku TTSK, ako je zakreslená na plánoch
v Prílohe 4 tejto Zmluvy môže ku dňu uzatvorenia Zmluvy o vecnom bremene
podliehať úpravám, a to v nevyhnutnom rozsahu z dôvodu, ak to bude potrebné
vzhľadom na (i) vyjadrenie alebo stanovisko príslušného správneho orgánu, (ii)
vhodnejšie technické riešenie príslušnej časti Infraštruktúry a/alebo (iii) výhodnejšie
ekonomické riešenie príslušnej časti Infraštruktúry. O úprave Infraštruktúry v zmysle
predošlej vety tohto odseku spoločnosť Projekt Piešťany upovedomí TTSK a Mesto
Piešťany v rozumnom čase vopred a predloží TTSK a Mestu Piešťany nové plány
umiestnenia dotknutej časti Infraštruktúry, a zároveň TTSK a Mestu Piešťany na ich
žiadosť poskytne vysvetlenie tejto úpravy alebo s tým súvisiace vyjadrenia príslušných
správnych orgánov (ak to bude aplikovateľné). TTSK a Mesto Piešťany s takýmto
postupom výslovne súhlasia a zaväzujú sa so spoločnosťou Projekt Piešťany uzatvoriť
Zmluvu o zriadení vecného bremena s tým, že postup podľa ods. 2.1 vyššie sa aplikuje
primerane.

8.2

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé toho, že údaje, ktoré v priloženej Zmluve
o zriadení vecného bremena chýbajú alebo sú uvedené v hranatých zátvorkách, budú
pred ich podpisom spresnené. Táto skutočnosť nemá vplyv na ich povinnosť Zmluvu o
zriadení vecného bremena v súlade s touto Zmluvou uzavrieť.

8.3

Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nebude
tým dotknutá platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy. Neplatné či
neúčinné ustanovenia budú v takomto prípade Zmluvnými stranami nahradené takými
platnými a účinnými ustanoveniami, ktoré budú sledovať rovnaký účel a budú mať
rovnaký ekonomický dopad.
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8.4

Túto Zmluvu je možné meniť iba na základe písomných dodatkov podpísaných
Zmluvnými stranami.

8.5

Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých 2
vyhotovenia obdrží TTSK, 2 vyhotovenia obdrží Mesto Piešťany a 2 vyhotovenia obdrží
spoločnosť Projekt Piešťany.

8.6

TTSK a Mesto Piešťany v zmysle príslušných právnych predpisov potvrdzujú, že u
právnych úkonov obsiahnutých v tejto Zmluve boli splnené zo strany TTSK a Mesto
Piešťany všetky podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi, ktoré sú
obligatórne pre platnosť právnych úkonov na základe tejto Zmluvy.

8.7

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webových sídlach/webových
stránkach TTSK a Mesta Piešťany v zmysle §47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník, v platnom znení, v spojení s ustanovením §5a zák. č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, v platnom znení, pričom rozhodujúce je prvé zverejnene Zmluvy,
teda zverejnenie tým účastníkom Zmluvy, ktorý Zmluvu zverejní ako prvý.

8.8

Po prečítaní tejto Zmluvy Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že jej obsah
vyhlásenia, práva a záväzky v nej obsiahnuté zodpovedajú ich pravdivej, vážnej a
slobodnej vôli, a že táto Zmluva bola uzatvorená na základe vzájomnej dohody, a nie
pod nátlakom alebo v stave núdze za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz
vyššie uvedených skutočností Zmluvné strany túto Zmluvu podpisujú.

Zoznam príloh:
Príloha 1 – Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Pozemku TTSK
Príloha 2 - Výpisy listov vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúce sa Pozemkov PP
Príloha 3 – Dokumentácia stavebného povolenia týkajúca sa Polyfunkčného projektu
Príloha 4 – Plány jednotlivých stavieb Infraštruktúry
Príloha 5 – Vzor Zmluvy o zriadení vecného bremena
Príloha 6 – Plná moc spoločnosti Projekt Piešťany

[PODPISY NA NASLEDUJÚCEJ STRANE]
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V ____________________ dňa ____________ 2021
Za Trnavský samosprávny kraj

____________________________
[Mgr. Jozef Viskupič]
[predseda samosprávneho kraja]

V ____________________ dňa ____________ 2021
Za Mesto Piešťany

____________________________
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesto Piešťany

V ____________________ dňa ____________ 2021
Za Projekt Piešťany s.r.o.

____________________________
Michal Padych
na základe plnej moci
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Príloha 1
Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Pozemku TTSK
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Príloha 2
Výpisy listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúce sa Pozemkov PP
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Príloha 3
Dokumentácia stavebného povolenia týkajúca sa Polyfunkčného projektu
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Príloha 4
Plány jednotlivých stavieb Infraštruktúry
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Príloha 5
Vzor Zmluvy o zriadení vecného bremena
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Príloha 6
Plná moc spoločnosti Projekt Piešťany
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[Trnavský samosprávny kraj]
a
[Mesto Piešťany]

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
č. [BUDE DOPLNENÉ]
(Piešťany)

EUROVEA Central 2
Pribinova 6
811 09 Bratislava
Telefon +421 220 510 233
Fax +421 254 630 581
info@wilsonscee.com
www.wilsonscee.com

Táto zmluva o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená medzi:
(1)

[Trnavským samosprávnym krajom, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, SR, IČO:
37836901 (ďalej len „Povinný“), zastúpená [BUDE DOPLNENÉ], predsedom samosprávneho
kraja]; a

(2)

[Mestom Piešťany, so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR, IČO 00612031 (ďalej
len „Oprávnený“), zastúpené [BUDE DOPLNENÉ], primátorom mesta];

(Povinný a Oprávnený ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“).
Vzhľadom k tomu, že
(A)

Povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku s parc. č. [BUDE DOPLNENÉ], druh
pozemku – [BUDE DOPLNENÉ], o výmere [BUDE DOPLNENÉ] m2 evidovaného na
katastrálnej mape ako parcela registra „[BUDE DOPLNENÉ]“, zapísaného na liste vlastníctva
č. [BUDE DOPLNENÉ], vedenom Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor,
nachádzajúci sa v katastrálnom území Piešťany, obec: Piešťany, okres: Piešťany (ďalej len
„Povinný pozemok”).
Výpisy listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Povinného pozemku tvorí
Prílohu 1 tejto Zmluvy;

(B)

spoločnosť Projekt Piešťany (IČO: 51 684 349) (ďalej len „Projekt Piešťany“) na základe
Budúcej zmluvy (ako je definovaná nižšie) zriadila na časti Povinného pozemku nasledujúcu
infraštruktúru:
•

[Broskyňová ulica - prepojovacia komunikácie medzi Bratislavskou a Komenského
ulicou v Piešťanoch - úsek A, so stavebným označením SO 202;

•

prefabrikovaný oporný múr s opletením vedúci pozdĺž Broskyňovej ulice, so stavebným
označením SO 900

•

cyklo-chodník pre cyklistov v šírke 2,5 m a chodník pre chodcov v šírke 1,5 m až 2 m,
vedúce pozdĺž Bratislavskej ulice s prepojením medzi Bratislavskou a Komenského
ulicou, so stavebným označením SO 204;

•

odstránenie 1 kusu existujúcej a osadenie 2 kusov novej cestnej svetelnej signalizácie,
umiestnenie radiča cestnej sveteľnej signalizácie a k nemu prislúchajúceho káblového
prepojenia na Pozemku TTSK, so stavebným označením SO 205;

•

sadové úpravy realizované pozdĺž Bratislavskej ulice na Pozemku TTSK, so stavebným
označením SO 251;

•

verejné osvetlenie Bratislavskej ulice, so stavebným označením SO 608.1;

•

verejné osvetlenie (budúcej) Broskyňovej ulice, so stavebným označením SO 608.2]

(ďalej len „Infraštruktúra“),
a to v rozsahu podľa geometrického plánu č. [BUDE DOPLNENÉ] vyhotoveného [BUDE
DOPLNENÉ], autorizovaným geodetom, dňa [BUDE DOPLNENÉ], overený Okresným úradom
[BUDE DOPLNENÉ] – katastrálny odbor, pod číslom [BUDE DOPLNENÉ], dňa [BUDE
DOPLNENÉ] (ďalej len „Geometrický plán“), ktorý tvorí Prílohu 2 tejto Zmluvy.
(C)

Zmluvné strany a spoločnosť Projekt Piešťany medzi sebou uzatvorili zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena zo dňa [BUDE DOPLNENÉ] (ďalej len „Budúca zmluva“), na
základe ktorej sa Zmluvné strany dohodli na zriadení Vecného bremena (ako je definované
nižšie) v prospech Oprávneného, ktoré umožní užívanie Povinného pozemku Oprávneným za
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve;
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sa Zmluvné strany dohodli nasledovne:
1

2

3

Vecné bremeno
1.1

Povinný týmto zriaďuje v prospech Oprávneného vecné bremeno in personam na ťarchu
časti Povinného pozemku, v rozsahu podľa Geometrického plánu a obmedzujúceho
ktoréhokoľvek vlastníka Povinného pozemku, ktorému zodpovedá právo [uloženia,
prevádzky, užívania, opravy, úpravy, výmeny, zmien, rekonštrukcie, údržby alebo
odstránenia Infraštruktúry a s tým súvisiacich zariadení a stavieb na danej časti
Povinného pozemku (ďalej len „Vecné bremeno“).]

1.2

Oprávnený práva zodpovedajúce Vecnému bremenu v plnom rozsahu prijíma.
Oprávnený vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy sa riadne zoznámil s právnym
stavom Povinného pozemku z aktuálneho výpisu listu vlastníctva, na ktorom je Povinný
pozemok evidovaný a faktickým stavom Povinného pozemku a k tomuto jeho stavu
nemá žiadne výhrady a praje si túto Zmluvu uzatvoriť a zriadiť odplatné Vecné
bremeno.

1.3

Povinný z Vecného bremena je povinný strpieť práva zodpovedajúce Vecnému
bremenu. Povinný vyhlasuje, že si je vedomý a súhlasí s tým, že právo zodpovedajúce
Vecnému bremenu budú oprávnení vykonávať (okrem Oprávneného) aj akékoľvek
tretie osoby určené Oprávneným.

1.4

Práva zodpovedajúce Vecnému bremenu v rozsahu uvedenom v ods. 1.1 vyššie sa
zriaďujú na dobu neurčitú.

Odplata za zriadenie Vecného bremena a jej uhradenie
2.1

Zmluvné strany sa dohodli, že Vecné bremeno na základe tejto Zmluvy sa zriaďuje za
jednorazovú odplatu vo výške [BUDE DOPLNENÉ] EUR plus príslušná DPH (ďalej len
„Odplata“), ktorú uhradí spoločnosť Projekt Piešťany podľa ods. 2.2 Budúcej zmluvy
do 10 dní odo dňa doručenia príslušného daňového dokladu zo strany Povinného
(postačuje aj e-mailom na adresu: [BUDE DOPLNENÉ]), a to na účet Povinného č.
[BUDE DOPLNENÉ], vedený v [BUDE DOPLNENÉ], IBAN [BUDE DOPLNENÉ],
SWIFT Code [BUDE DOPLNENÉ].

2.2

Povinný vystaví príslušný daňový doklad v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov.

Osobitné dojednania
3.1

4

Povinný sa zaväzuje, že po dobu trvania Vecného bremena neučiní žiadne opatrenie,
ktoré by ohrozilo alebo zmarilo plnenie tejto Zmluvy. V prípade pochybností, či určité
opatrenie ohrozuje alebo by mohlo zmariť plnenie tejto Zmluvy, je Povinný povinný
také opatrenie vždy vopred s Oprávneným prekonzultovať a doložiť relevantné
podklady k posúdeniu situácie Oprávneným, v opačnom prípade zodpovedá za všetku
škodu, ktorú tým Oprávnenému spôsobí.

Návrh na vklad
4.1

Zároveň s touto Zmluvou Zmluvné strany podpíšu návrh na vklad Vecného bremena
do príslušného katastra nehnuteľností (ďalej len „Návrh na vklad“). Návrh na vklad
podá Oprávnený na príslušnom okresnom úrade, katastrálny odbor.

3

5

4.2

Pokiaľ okresný úrad, katastrálny odbor príslušný pre vklad Vecného bremena v
prospech Oprávneného vyhlási, že Návrh na vklad alebo táto Zmluva nie sú
dostatočným podkladom pre vklad Vecného bremena v prospech Oprávneného na
základe tejto Zmluvy, potom sa Zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si potrebnú
súčinnosť a uskutočniť všetky potrebné právne úkony smerujúce k odstráneniu
nedostatkov v Návrhu na vklad alebo v tejto Zmluve tak, aby bol vklad Vecného
bremena v prospech Oprávneného vykonaný čo najskôr.

4.3

Oprávnený je povinný uhradiť správny poplatok za zápis vkladu práv zodpovedajúcich
Vecnému bremenu do katastra nehnuteľností.

Oznámenia
5.1

Všetky výzvy, správy alebo oznámenia podľa tejto Zmluvy budú oznamované
doporučeným listom alebo emailom. Ak je správa alebo oznámenie zaslané emailom
musí byť ihneď potvrdené doporučeným listom, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú
inak. Za doručenú sa považuje tiež doporučená zásielka, ktorú si adresát nevyzdvihol
na príslušnej pobočke pošty alebo u iného oprávneného poskytovateľa poštových,
zásielkových alebo kuriérskych služieb na území celej Slovenskej republiky ani 15. deň
po jej uložení, a to týmto dňom.

5.2

Pokiaľ Povinný neoznámi Oprávnenému iné údaje, budú všetky výzvy, správy alebo
oznámenia Povinnému zasielané a oznamované na:
adresu: Trnavský samosprávny kraj, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, SR
kontaktná osoba: [BUDE DOPLNENÉ]
email: [BUDE DOPLNENÉ]
telefón: [BUDE DOPLNENÉ]

5.3

Pokiaľ Oprávnený neoznámi Povinnému iné údaje, budú všetky výzvy, správy alebo
oznámenia Oprávnenému zasielané a oznamované na:
adresu: [Mesto Piešťany, so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR]
kontaktná osoba: [BUDE DOPLNENÉ]
email: [BUDE DOPLNENÉ]
telefón: [BUDE DOPLNENÉ]

5.4

Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali akýmkoľvek
spôsobom o druhej Zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto Zmluvy,
avšak nielen v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného
tajomstva. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť a
nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel ako na plnenie tejto Zmluvy. Toto
ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií audítorom,
daňovým, právnym a iným poradcom, ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou
povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní
zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody s Oprávneným alebo Povinným
(ako je aplikovateľné).

5.5

Povinnosť nezverejňovania (mlčanlivosti) sa nevzťahuje na informácie a skutočnosti,
ktoré:
5.5.1

sú verejne prístupné, alebo ktoré sa bez zavinenia Zmluvnej strany, ktorá tieto
získala stanú verejne prístupnými,
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5.6
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5.5.2

boli druhej Zmluvnej strane preukázateľne známe pred nadobudnutím
platnosti tejto Zmluvy, alebo

5.5.3

Zmluvná strana tieto získala od tretej strany, ktorá nie je viazaná povinnosťou
mlčanlivosti voči strane, ktorej sa takéto informácie týkajú, alebo

5.5.4

sa majú sprístupniť a poskytnúť v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov, nariadení burzy cenných papierov alebo vyžiadania oprávnených
orgánov v rozsahu určenom platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

Ukončenie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nemá vplyv na
povinnosť zachovávať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po skončení platnosti a účinnosti tejto
Zmluvy.

Záverečné ustanovenia
6.1

Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nebude
tým dotknutá platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy. Neplatné či
neúčinné ustanovenia budú v takomto prípade Zmluvnými stranami nahradené takými
platnými a účinnými ustanoveniami, ktoré budú sledovať rovnaký účel a budú mať
rovnaký ekonomický dopad.

6.2

Túto Zmluvu je možné meniť iba na základe písomných dodatkov podpísaných oboma
Zmluvnými stranami.

6.3

Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých Povinný
prevezme 2 vyhotovenia a Oprávnený prevezme 2 vyhotovenia. Zostávajúce 2
vyhotovenia budú použité pre účely vkladu Vecného bremena do katastra
nehnuteľností.

6.4

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle/webovej stránke
Trnavského samosprávneho kraja a Mesta Piešťany v zmysle §47a ods. 1 zák. č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, v spojení s ustanovením §5a zák.
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v platnom znení, pričom rozhodujúce
je prvé zverejnene Zmluvy, teda zverejnenie tým účastníkom Zmluvy, ktorý Zmluvu
zverejní ako prvý.

6.5

Potom, čo si túto Zmluvu prečítali, Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto Zmluvy,
vyhlásenia, záruky, práva a záväzky v nej obsiahnuté sú prejavom ich pravdivej a
skutočnej vôle, a že táto Zmluva bola uzatvorená na základe vzájomnej dohody, a nie
pod nátlakom alebo v stave núdze za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz
vyššie uvedených skutočností Zmluvné strany túto Zmluvu podpisujú.

Zoznam príloh:
Príloha 1 – Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Povinného pozemku;
Príloha 2 – Geometrický plán
[PODPISY NA NASLEDUJÚCEJ STRANE]
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V ____________________ dňa ________________
Za Povinného (Trnavský samosprávny kraj)

____________________________
Meno: [BUDE DOPLNENÉ]
Funkcia: [BUDE DOPLNENÉ]

V ____________________ dňa ________________
Za Oprávneného [(Mesto Piešťany)]

____________________________
Meno: [BUDE DOPLNENÉ]
Funkcia: [BUDE DOPLNENÉ]
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Príloha 1
Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Povinného pozemku
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Príloha 2
Geometrický plán
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LEGENDA VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV
vlastník TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
HRANICA PROJEKT PIEŠŤANY
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LEGENDA VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV
vlastník TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
HRANICA PROJEKT PIEŠŤANY

STAVEBNÉ OBJEKTY
SO900

OPORNÉ MÚRY A OPLOTENIE, BROSKYħOVÁ ULICA
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ým
úr

PREFABRIKOVANÝ OPORNÝ MÚR S OPLOTENÍM

6
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27

67
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LEGENDA VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV
vlastník TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
HRANICA PROJEKT PIEŠŤANY

STAVEBNÉ OBJEKTY DOPRAVA
SO 204

CHODNÍK A CYKLOTRASA BRATISLAVSKÁ UL. A BROSKYħOVÁ UL.
CHODNÍK š. 2m
CYKLOCHODNÍK š. 2,5m
ZÁBER

SO 204
CHODNÍK A CYKLOTRASA BRATISLAVSKÁ UL. A BROSKYħOVÁ UL.

LEGENDA VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV
vlastník TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
HRANICA PROJEKT PIEŠŤANY
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STAVEBNÉ OBJEKTY DOPRAVA

D VC

SO 205

CDS križovatka Bratislavská ul. a ul. Adama Trajana
VÝLOŽNÍK PRE CSS
existujúci stĠp CSS
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Hotel Piešťany s.r.o.
a
Mesto Piešťany
a
Projekt Piešťany s.r.o.

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
č. [●]
(Piešťany)

EUROVEA Central 2
Pribinova 6
811 09 Bratislava
Telefon +421 220 510 233
Fax +421 254 630 581
info@wilsonscee.com
www.wilsonscee.com

Táto zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená
medzi:
(1)

spoločnosťou Hotel Piešťany s.r.o., so sídlom Hlohovská cesta 348/44, 955 01 Nemčice, SR,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka
27527/N, IČO: 45 858 161 (ďalej len „Hotel Piešťany“), zastúpenou Ing. Františkom
Hroššom, konateľom; bankové spojenie: [●], IBAN: [●], SWIFT: [●]; a

(2)

Mestom Piešťany, so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR, IČO 00612031
(ďalej len „Mesto Piešany“), zastúpeným Mgr. Petrom Jančovičom, PhD., primátorom mesta;
bankové spojenie: [●], IBAN: [●], SWIFT: [●]; a

(3)

spoločnosťou Projekt Piešťany, s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, SR, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel Sro, vložka 127782/B, IČO 51 684 349 (ďalej len „Projekt Piešťany“),
zastúpenou Michalom Padychom, na základe plnej moci; Bankové spojenie: Všeobecná
úverová banka, a.s., IBAN: SK45 0200 0000 0000 8880 0212, SWIFT: SUBASKBX;

(Hotel Piešťany, Mesto Piešťany a Projekt Piešťany spoločne tiež ako „Zmluvné strany“ alebo
jednotlivo „Zmluvná strana“).
Vzhľadom k tomu, že
(A)

Hotel Piešťany je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností - pozemku
s parc. č.10062/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 608 m2 a pozemku
s parc. č. 10060/3, druh pozemku – ostatná plocha, o výmere 333 m2, evidovaných na
katastrálnej mape ako parcely registra „C“, zapísaných na liste vlastníctva č. 10216, vedenom
Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, nachádzajúce sa v katastrálnom území
Piešťany, obec: Piešťany, okres: Piešťany (ďalej spoločne len „Pozemky Hotela Piešťany“
alebo jednotlivo „Pozemok Hotela Piešťany“).
Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Pozemkov Hotela Piešťany tvorí
Prílohu 1 tejto Zmluvy.

(B)

Spoločnosť Projekt Piešťany má záujem a je oprávnená umiestniť stavbu na základe územného
rozhodnutia č. 2521/4/2020/OVaD-Zi,BB, vydaného Mestom Piešťany dňa 23.10.2020,
právoplatné dňa 4.12.2020, ktoré povoľuje umiestnenie stavby „Polyfunkčný projekt
Piešťany (Polyfunkčný areál Bratislavská – obchodné centrum s polyfunkčným
domom a zariadeniami sociálnych služieb)“ (ďalej len „Polyfunkčný projekt“) , okrem
iného, na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Projekt Piešťany, zapísaných na
listoch vlastníctva č. 13064 a č. 12711, vedených Okresným úradom Piešťany, katastrálny
odbor, nachádzajúce sa v katastrálnom území Piešťany, obec: Piešťany, okres: Piešťany (ďalej
spoločne ako „Pozemky PP“).
Výpisy listov vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúce sa Pozemkov PP tvoria Prílohu 2
tejto Zmluvy.
Polyfunkčný projekt je bližšie znázornený v dokumentácii stavebného povolenia, ktorá tvorí
Prílohu 3 tejto Zmluvy.

(C)

V rámci Polyfunkčného projektu budú vybudované nasledujúce verejnoprospešné a vyvolané
investície zasahujúce do Pozemkov Hotela Piešťany:
(i)

časť chodníka (s pásom pre slepcov) so stavebným označením SO 204, zasahujúca do
Pozemku Hotela Piešťany s parc. č. 10062/1 v rozsahu 1,55 m2;

(ii)

cestná dopravná signalizácia (vedenie cestnej dopravnej signalizácie a osadenie nového
stožiara sveteľnej signalizácie) so stavebným označením SO 205;
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(objekty podľa bodov (i) a (ii) ďalej spoločne len „Infraštruktúra“)
Infraštruktúra je bližšie znázornená na plánoch, ktoré tvoria Prílohu 4 tejto Zmluvy.
(D)

Infraštruktúra má charakter vyvolanej investície a po jej vybudovaní bude prevedená do
vlastníctva Mesta Piešťany, ktoré je následne povinné zabezpečovať jej správu, prevádzku,
údržbu a opravy.

(E)

Zmluvné strany si želajú zriadiť vecné bremeno za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve;

(F)

Projekt Piešťany potvrdzuje, že uzatvorením tejto Zmluvy bude splnená povinnosť Projektu
Piešťany podľa ust. § 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) zaistiť majetkovo-právne vysporiadanie dotknutých pozemkov, na
ktorých má byť umiestnená Infraštruktúra.

sa Zmluvné strany dohodli nasledovne:

1

Predmet Zmluvy
1.1

2

Hotel Piešťany ako povinný z vecného bremena na jednej strane a Mesto Piešťany ako
oprávnený z vecného bremena na druhej strane sa vzájomne zaväzujú uzavrieť za
nižšie uvedených podmienok zmluvu o zriadení vecného bremena, a to v znení podľa
Prílohy 5 tejto Zmluvy (ďalej len „Zmluva o zriadení vecného bremena“), ktorou
Hotel Piešťany zriadi na ťarchu Pozemku Hotela Piešťany vecné bremeno in personam
v prospech Mesta Piešťany, ako budúceho vlastníka Infraštruktúry, spočívajúce v práve
uloženia, prevádzky, užívania, opravy, úpravy, výmeny, zmien, rekonštrukcie, údržby
alebo odstránenia Infraštruktúry na časti Pozemkov Hotela Piešťany, pričom
umiestnenie Infraštruktúry na Pozemkoch Hotela Piešťany je znázornené na pláne,
ktorý tvorí Prílohu 4 tejto Zmluvy (ďalej len „Vecné bremeno“).

Podmienky uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena
2.1

Spoločnosť Projekt Piešťany je oprávnená vyzvať Mesto Piešťany a/alebo Hotel Piešťany
k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej len „Výzva“) bezodkladne
potom, čo budú splnené všetky nižšie uvedené odkladacie podmienky (ďalej len
„Odkladacie podmienky“):
2.1.1 spoločnosť Projekt Piešťany zabezpečí výstavbu Infraštruktúry;
2.1.2 spoločnosť Projekt Piešťany zabezpečí vydanie právoplatného kolaudačného
rozhodnutia alebo iného rozhodnutia, na základe ktorého bude možné užívať
novovybudovanú Infraštruktúru;
2.1.3 spoločnosť Projekt Piešťany zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu,
ktorým dôjde k porealizačnému vymedzeniu Vecného bremena na častiach
Pozemkov Hotela Piešťany, na ktorých bude uložená Infraštruktúra (vrátane
ochranných pásiem, ak to bude aplikovateľné);
2.1.4 Projekt Piešťany po uskutočnení výstavby a právoplatnom skolaudovaní (inom
povolení užívania) Infraštruktúry a zabezpečení geometrického plánu,
zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie znaleckého posudku za účelom
stanovenia odplaty za zriadenie Vecného bremena.
2.1.5 spoločnosť Projekt Piešťany prevedie Infraštruktúru v jej celosti do vlastníctva
Mesta Piešťany.

2.2

Zmluvné strany sa dohodli, že odplatu stanovenú znalcom podľa ods. 2.1.4 vyššie
(ďalej len „Odplata“) uhradí Projekt Piešťany v prospech účtu Hotela Piešťany
uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy, na základe faktúry vystavenej Hotelom Piešťany
3

a doručenej spoločnosti Projekt Piešťany po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o zriadení
vecného bremena, so splatnosťou nie menej ako 10 dní odo dňa jej doručenia na
adresu spoločnosti Projekt Piešťany. Za deň zaplatenia Odplaty sa považuje deň,
v ktorom budú peňažné prostriedky vo výške Odplaty pripísané na účet spoločnosti
Hotela Piešťany.
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2.3

Hotel Piešťany a Mesto Piešťany uzavrú Zmluvu o zriadení vecného bremena v dobe
a v deň na ktorých sa dohodnú, inak v 10. pracovný deň po doručení Výzvy spoločnosti
Hotel Piešťany a Mestu Piešťany (podľa toho čo nastane neskôr), a to na adrese
Mestského úradu Piešťany, ak sa Hotel Piešťany a Mesto Piešťany nedohodnú inak.

2.4

Zmluvné strany sa týmto zaväzujú navzájom si poskytovať všetku odôvodnene
potrebnú súčinnosť pri plnení Odkladacích podmienok, pri príprave a realizácii
Infraštruktúry, predovšetkým v súvislosti s vydaním stavebného povolenia
a kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon), v platnom znení. Hotel Piešťany súhlasí
s výstavbou a prevádzkou Infraštruktúry a zaväzuje sa, že v realizácii tejto investície
nebude nijako brániť.

2.5

V prípade, ak spoločnosť Projekt Piešťany neučiní Výzvu po splnení všetkých
Odkladacích podmienok podľa ods. 2.1 vyššie, je tak oprávnené urobiť Mesto Piešťany
alebo spoločnosť Hotel Piešťany.

2.6

Vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu vo výške stanovenej znalcom
v zmysle ods. 2.1.4 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Odplatu v zmysle
predošlej vety uhradí v celej výške Projekt Piešťany v prospech účtu Hotela Piešťany.
Zmluvné strany sa dohodli že úhradou Odplaty sú medzi Zmluvnými stranami
vysporiadané všetky peňažné záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, na základe čoho
Zmluvné strany nie sú oprávnené voči sebe navzájom požadovať žiadne ďalšie platby
v súvislosti so zriadením Vecného bremena podľa tejto Zmluvy a/alebo Zmluvy
o zriadení vecného bremena.

Súvisiace záväzky
3.1

Spoločnosť Hotel Piešťany berie na vedomie, že záujmy spoločnosti Projekt Piešťany
v rámci realizácie Polyfunkčného projektu môžu v budúcnosti vyžadovať realizáciu
ďalšej infraštruktúry na/po Pozemkoch Hotela Piešťany a/alebo akékoľvek iné potrebné
stavebné úpravy z dôvodu realizácie/úpravy príslušnej infraštruktúry na Pozemkoch
Hotela Piešťany (ďalej len „Úpravy Infraštruktúry“) a za týmto účelom sa spoločnosť
Hotel Piešťany po doručení žiadosti od Projektu Piešťany zaväzuje poskytnúť spoločnosti
Projekt Piešťany všetku nevyhnutnú súčinnosť, vrátane prípadného zriadenia
príslušného vecného bremena v primeranej dobe po výzve (ak nie je nižšie uvedené
inak), a to za nasledovných podmienok:
3.1.1

Projektovú dokumentáciu na Úpravy infraštruktúry Hotel Piešťany vopred
písomne schváli alebo poskytne odôvodnené písomné pripomienky v
primeranej dobe (nie však dlhšej ako 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia
projektovej dokumentácie od spoločnosti Projekt Piešťany na adresu
spoločnosti Hotel Piešťany) (postačuje e-mailom), pričom spoločnosť Hotel
Piešťany svoj súhlas bezdôvodne neodmietne; ustanovenie tohto ods. 3.1.1
sa primerane použije aj v prípade, ak bude pre zriadenie vecného bremena
potrebný príslušný geometrický plán;

3.1.2

Úpravy infraštruktúry vrátane získania úradných povolení a geometrických
plánov zabezpečí spoločnosť Projekt Piešťany na vlastné náklady; a
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3.1.3

4
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3.2

Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena, na základe ktorej Hotel Piešťany zriadi na
ťarchu Pozemkov Hotela Piešťany dodatočné vecné bremeno v prospech spoločnosti
Projekt Piešťany alebo Mesta Piešťany (podľa toho čo bude aplikovateľné), ktorého
obsahom budú Úpravy infraštruktúry, v každom prípade pripraví spoločnosť Projekt
Piešťany a bude v zásade vychádzať z obsahu zmluvy o zriadení vecného bremena,
ktorá tvorí Prílohu 5 tejto Zmluvy, s tým, že na jej uzatvorenie sa primerane použijú
Odkladacie podmienky.

3.3

Spoločnoť Projekt Piešťany sa zaväzuje previesť Infraštruktúru do vlastníctva Mesta
Piešťany v súlade s ods. 2.1.5 vyššie. Povinnosť podľa prvej vety tohto odseku sa
považuje za splnenú okamihom odovzdania a prevzatia Infraštruktúry v prospech
Mesta Piešťany, pričom Mesto Piešťany sa zaväzuje Infraštruktúru bezodkladne prijať
do svojho vlastníctva a následne zabezpečovať jej celkovú správu, údržbu a prevádzku
a hradiť všetky náklady spojené s takouto správou, údržbou a prevádzkou v plnej výške
bez akéhokoľvek nároku voči spoločnosti Projekt Piešťany.

Platnosť Zmluvy
4.1

Táto Zmluva zaniká, pokiaľ Zmluva o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená v
lehote do 6 rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

4.2

S výnimkou dôvodov stanovených v kogentných ustanoveniach slovenských právnych
predpisov nie je žiadna zo Zmluvných strán oprávnená túto Zmluvu vypovedať alebo
od nej odstúpiť.

Postúpenie práv a prevod povinností
5.1

6

Po ukončení prác spojených s Úpravami infraštruktúry je spoločnosť Projekt
Piešťany povinná uviesť dotknutú časť Pozemkov Hotela Piešťany do
pôvodného stavu.

Spoločnosť Projekt Piešťany je oprávnená postúpiť práva a previesť povinnosti z tejto
Zmluvy na tretiu osobu, pričom Hotel Piešťany a Mesto Piešťany jej týmto dávajú súhlas
k takémuto postúpeniu. Ak to budú požadovať kogentné ustanovenie slovenských
právnych predpisov pre účinnosť takého postúpenia, Hotel Piešťany a Mesto Piešťany
sa zaväzujú uzavrieť štvorstrannú dohodu o postúpení práv a povinností na takúto
tretiu osobu na základe žiadosti spoločnosti Projekt Piešťany najneskôr do 30 dní po
doručení žiadosti spoločnosti Projekt Piešťany obsahujúcej návrh takejto dohody na
adresu Hotela Piešťany a Mesta Piešťany uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

Oznámenia
6.1

Všetky výzvy, správy alebo oznámenia podľa tejto Zmluvy budú oznamované
doporučeným listom alebo emailom. Za doručenú sa považuje tiež doporučená
zásielka, ktorú si adresát nevyzdvihol na príslušnej pobočke pošty alebo u iného
oprávneného poskytovateľa poštových, zásielkových alebo kuriérskych služieb na
území celej Slovenskej republiky ani 15. deň po jej uložení, a to týmto dňom.

6.2

Pokiaľ spoločnosť Hotel Piešťany neoznámi spoločnosti Projekt Piešťany a Mestu
Piešťany iné údaje, budú všetky výzvy, správy alebo oznámenia spoločnosti Hotel
Piešťany zasielané a oznamované na:
adresu: Hotel Piešťany so sídlom Hlohovská cesta 348/44, 955 01 Nemčice, SR
kontaktná osoba: [●]
email: [●]
telefón: [●]
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6.3

Pokiaľ Mesto Piešťany neoznámi spoločnosti Hotel Piešťany a spoločnosti Projekt
Piešťany iné údaje, budú všetky výzvy, správy alebo oznámenia Mestu Piešťany
zasielané a oznamované na:
adresu: Mesto Piešťany, so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR
kontaktná osoba: [●]
email: [●]
telefón: [●]

6.4

Pokiaľ spoločnosť Projekt Piešťany neoznámi spoločnosti Hotel Piešťany a Mestu
Piešťany iné údaje, budú všetky výzvy, správy alebo oznámenia spoločnosti Projekt
Piešťany zasielané a oznamované na:
adresu: Projekt Piešťany s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, SR
kontaktná osoba: Thomas Ivanov
email: tivanov@LPC.com
telefón: +420 703 140 520
a
adresu: Wilsons s. r. o., so sídlom Pribinova 6, 811 09 Bratislava
kontaktná osoba: Timotej

urjak

email: timotej.durjak@wilsonscee.com
telefón: +421 917 824 627
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Záväzok mlčanlivosti
7.1

Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali akýmkoľvek
spôsobom o druhej Zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto Zmluvy,
avšak nielen v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného
tajomstva. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť a
nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel ako na plnenie tejto Zmluvy. Toto
ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií materskej spoločnosti
Projekt
Piešťany,
resp.
spoločnostiam
skupiny
FIDUROCK,
audítorom,
daňovým, právnym a iným poradcom, ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou
povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní
zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so spoločnosťou Projekt Piešťany,
Mestom Piešťany alebo spoločnosťou Hotel Piešťany (ako je aplikovateľné).

7.2

Povinnosť nezverejňovania (mlčanlivosti) sa nevzťahuje na informácie a skutočnosti,
ktoré:
7.2.1

sú verejne prístupné, alebo ktoré sa bez zavinenia Zmluvnej strany, ktorá tieto
získala stanú verejne prístupnými,

7.2.2

boli druhej Zmluvnej strane preukázateľne známe pred nadobudnutím
platnosti tejto Zmluvy, alebo

7.2.3

Zmluvná strana tieto získala od tretej strany, ktorá nie je viazaná povinnosťou
mlčanlivosti voči strane, ktorej sa takéto informácie týkajú, alebo

7.2.4

sa majú sprístupniť a poskytnúť v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov, nariadení burzy cenných papierov alebo vyžiadania oprávnených
6

orgánov v rozsahu určenom platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
7.3

8

Ukončenie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nemá vplyv na
povinnosť zachovávať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po skončení platnosti a účinnosti tejto
Zmluvy.

Záverečné ustanovenia
8.1

Bez ohľadu na čokoľvek odlišne uvedené v tejto Zmluve, Zmluvné strany sa dohodli,
že umiestnenie Infraštruktúry na Pozemkoch Hotela Piešťany, ako je zakreslené
na pláne v Prílohe 4 tejto Zmluvy, môže ku dňu uzatvorenia Zmluvy o vecnom
bremene podliehať úpravám, a to v nevyhnutnom rozsahu z dôvodu, ak to bude
potrebné vzhľadom na (i) vyjadrenie alebo stanovisko príslušného správneho orgánu,
(ii) vhodnejšie technické riešenie Infraštruktúry a/alebo (iii) výhodnejšie ekonomické
riešenie Infraštruktúry. O úprave Infraštruktúry v zmysle predošlej vety tohto odseku
spoločnosť Projekt Piešťany upovedomí spoločnosť Hotel Piešťany a Mesto Piešťany
v rozumnom čase vopred a predloží spoločnosti Hotel Piešťany a Mestu Piešťany nový
plán umiestnenia Infraštruktúry, a zároveň spoločnosti Hotel Piešťany a Mestu Piešťany
na ich žiadosť poskytne vysvetlenie tejto úpravy alebo s tým súvisiace vyjadrenia
príslušných správnych orgánov (ak to bude aplikovateľné). Spoločnosť Hotel Piešťany
a Mesto Piešťany s takýmto postupom výslovne súhlasia a zaväzujú sa so spoločnosťou
Projekt Piešťany uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena s tým, že postup podľa
ods. 2.1 vyššie sa aplikuje primerane.

8.2

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé toho, že údaje, ktoré v priloženej Zmluve
o zriadení vecného bremena chýbajú alebo sú uvedené v hranatých zátvorkách, budú
pred ich podpisom spresnené. Táto skutočnosť nemá vplyv na ich povinnosť Zmluvu o
zriadení vecného bremena v súlade s touto Zmluvou uzavrieť.

8.3

Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nebude
tým dotknutá platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy. Neplatné či
neúčinné ustanovenia budú v takomto prípade Zmluvnými stranami nahradené takými
platnými a účinnými ustanoveniami, ktoré budú sledovať rovnaký účel a budú mať
rovnaký ekonomický dopad.

8.4

Túto Zmluvu je možné meniť iba na základe písomných dodatkov podpísaných všetkými
Zmluvnými stranami.

8.5

Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých 2
vyhotovenia obdrží spoločnosť Hotel Piešťany , 2 vyhotovenia obdrží Mesto Piešťany
a 2 vyhotovenia obdrží spoločnosť Projekt Piešťany.

8.6

Mesto Piešťany v zmysle príslušných právnych predpisov potvrdzuje, že u právnych
úkonov obsiahnutých v tejto Zmluve boli splnené zo strany Mesta Piešťany všetky
podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi, ktoré sú obligatórne pre
platnosť právnych úkonov na základe tejto Zmluvy.

8.7

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle/webovej
stránke Mesta Piešťany v zmysle §47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
v platnom znení, v spojení s ustanovením §5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v platnom znení.

8.8

Po prečítaní tejto Zmluvy Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že jej obsah
vyhlásenia, práva a záväzky v nej obsiahnuté zodpovedajú ich pravdivej, vážnej a
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slobodnej vôli, a že táto Zmluva bola uzatvorená na základe vzájomnej dohody, a nie
pod nátlakom alebo v stave núdze za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz
vyššie uvedených skutočností Zmluvné strany túto Zmluvu podpisujú.
Zoznam príloh:
Príloha 1 – Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Pozemkov Hotela Piešťany
Príloha 2 - Výpisy listov vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúce sa Pozemkov PP
Príloha 3 – Dokumentácia stavebného povolenia týkajúca sa Polyfunkčného projektu
Príloha 4 – Plány Infraštruktúry
Príloha 5 – Vzor Zmluvy o zriadení vecného bremena
Príloha 6 – Plná moc spoločnosti Projekt Piešťany

[PODPISY NA NASLEDUJÚCEJ STRANE]
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V ____________________ dňa ____________ 2021
Za Hotel Piešťany s.r.o.

____________________________
Ing. František Hroššo
konateľ

V ____________________ dňa ____________ 2021
Za Mesto Piešťany

____________________________
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany

V ____________________ dňa ____________ 2021
Za Projekt Piešťany s.r.o.

____________________________
Michal Padych
Na základe plnej moci
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Príloha 1
Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Pozemkov Hotela Piešťany
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Príloha 2
Výpisy listov vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúce sa Pozemkov PP
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Príloha 3
Dokumentácia stavebného povolenia týkajúca sa Polyfunkčného projektu
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Príloha 4
Plány Infraštruktúry
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Príloha 5
Vzor Zmluvy o zriadení vecného bremena
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Príloha 6
Plná moc spoločnosti Projekt Piešťany
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Hotel Piešťany s.r.o.
a
Mesto Piešťany

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
č. [BUDE DOPLNENÉ]
(Piešťany)

EUROVEA Central 2
Pribinova 6
811 09 Bratislava
Telefon +421 220 510 233
Fax +421 254 630 581
info@wilsonscee.com
www.wilsonscee.com

Táto zmluva o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená medzi:
(1)

[spoločnosťou Hotel Piešťany s.r.o., so sídlom Hlohovská cesta 348/44, 955 01 Nemčice, SR,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka
27527/N, IČO: 45 858 161 (ďalej len „Povinný“), zastúpenou Ing. Františkom Hroššom,
konateľom; bankové spojenie: [BUDE DOPLNENÉ], IBAN: [BUDE DOPLNENÉ], SWIFT:
[BUDE DOPLNENÉ]]; a

(2)

Mestom Piešťany, so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR, IČO 00612031 (ďalej
len „Oprávnený“), zastúpeným [Mgr. Petrom Jančovičom, PhD.], primátorom mesta;
Bankové spojenie: [BUDE DOPLNENÉ], IBAN: [BUDE DOPLNENÉ], SWIFT: [BUDE
DOPLNENÉ];

(Povinný a Oprávnený ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“).
Vzhľadom k tomu, že
(A)

Povinný je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností - pozemku s parc. č.10062/1,
druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 608 m2 a pozemku s parc. č. 10060/3,
druh pozemku – ostatná plocha, o výmere 333 m2, evidovaných na katastrálnej mape ako
parcely registra „C“, zapísaných na liste vlastníctva č. 10216, vedenom Okresným úradom
Piešťany, katastrálny odbor, nachádzajúce sa v katastrálnom území Piešťany, obec: Piešťany,
okres: Piešťany (ďalej len „Povinné pozemky”).
Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Povinných pozemkov tvorí
Prílohu 1 tejto Zmluvy;

(B)

spoločnosť Projekt Piešťany (IČO: 51 684 349) (ďalej len „Projekt Piešťany“) na základe
Budúcej zmluvy (ako je definovaná nižšie) vybudovala na časti Povinných pozemkov
(i)

časť chodníka (s pásom pre slepcov) so stavebným označením SO 204; a

(ii)

cestnú dopravnú signalizáciu (vedenie cestnej dopravnej signalizácie a osadenie
nového stožiara sveteľnej signalizácie) so stavebným označením SO 205,
(stavebné objekty podľa bodov (i) a (ii) ďalej spoločne len „Infraštruktúra“),
a to v rozsahu podľa geometrického plánu č. [BUDE DOPLNENÉ] vyhotoveného
[BUDE DOPLNENÉ], autorizovaným geodetom, dňa [BUDE DOPLNENÉ], overený
Okresným úradom [BUDE DOPLNENÉ] – katastrálny odbor, pod číslom [BUDE
DOPLNENÉ], dňa [BUDE DOPLNENÉ] (ďalej len „Geometrický plán“); Geometrický
plán tvorí Prílohu 2 tejto Zmluvy.

(C)

Zmluvné strany a spoločnosť Projekt Piešťany medzi sebou uzatvorili zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena zo dňa [BUDE DOPLNENÉ] (ďalej len „Budúca zmluva“), na
základe ktorej sa Zmluvné strany dohodli na zriadení Vecného bremena (ako je definované
nižšie) v prospech Oprávneného, ktoré umožní užívanie Povinných pozemkov Oprávneným za
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve;

sa Zmluvné strany dohodli nasledovne:
1

Vecné bremeno
1.1

Povinný týmto zriaďuje v prospech Oprávneného vecné bremeno in personam na ťarchu
časti Povinných pozemkov, v rozsahu podľa Geometrického plánu a obmedzujúceho
ktoréhokoľvek vlastníka Povinných pozemkov, ktorému zodpovedá právo uloženia,
prevádzky, užívania, opravy, úpravy, výmeny, zmien, rekonštrukcie, údržby alebo

2

odstránenia Infraštruktúry a s tým súvisiacich zariadení a stavieb na danej časti
Povinných pozemkov (ďalej len „Vecné bremeno“).

2

3

1.2

Oprávnený práva zodpovedajúce Vecnému bremenu v plnom rozsahu prijíma.
Oprávnený vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy sa riadne zoznámil s právnym
stavom Povinných pozemkov z aktuálneho výpisu listu vlastníctva, na ktorom sú
Povinné pozemky evidovaný a faktickým stavom Povinných pozemkov a k tomuto jeho
stavu nemá žiadne výhrady a praje si túto Zmluvu uzatvoriť a zriadiť odplatné Vecné
bremeno.

1.3

Povinný z Vecného bremena je povinný strpieť práva zodpovedajúce Vecnému
bremenu. Povinný vyhlasuje, že si je vedomý a súhlasí s tým, že právo zodpovedajúce
Vecnému bremenu budú oprávnení vykonávať (okrem Oprávneného) aj akékoľvek
tretie osoby určené Oprávneným.

1.4

Práva zodpovedajúce Vecnému bremenu v rozsahu uvedenom v ods. 1.1 vyššie sa
zriaďujú na dobu neurčitú.

Odplata za zriadenie Vecného bremena a jej uhradenie
2.1

Zmluvné strany sa dohodli, že Vecné bremeno na základe tejto Zmluvy sa zriaďuje za
jednorazovú odplatu vo výške [BUDE DOPLNENÉ] EUR plus príslušná DPH (ďalej len
„Odplata“), ktorú uhradí spoločnosť Projekt Piešťany podľa ods. 2.2 Budúcej zmluvy,
na základe doručenej faktúry, na bankový účet Povinného uvedený v záhlaví tejto
Zmluvy.

2.2

Povinný vystaví príslušné daňové doklady v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov.

Osobitné dojednania
3.1

4

5

Povinný sa zaväzuje, že po dobu trvania Vecného bremena neučiní žiadne opatrenie,
ktoré by ohrozilo alebo zmarilo plnenie tejto Zmluvy. V prípade pochybností, či určité
opatrenie ohrozuje alebo by mohlo zmariť plnenie tejto Zmluvy, je Povinný povinný
také opatrenie vždy vopred s Oprávneným prekonzultovať a doložiť relevantné
podklady k posúdeniu situácie Oprávneným, v opačnom prípade zodpovedá za všetku
škodu, ktorú tým Oprávnenému spôsobí.

Návrh na vklad
4.1

Zároveň s touto Zmluvou Zmluvné strany podpíšu návrh na vklad Vecného bremena
do príslušného katastra nehnuteľností (ďalej len „Návrh na vklad“). Návrh na vklad
podá Oprávnený na príslušnom okresnom úrade, katastrálny odbor.

4.2

Pokiaľ okresný úrad, katastrálny odbor príslušný pre vklad Vecného bremena v
prospech Oprávneného vyhlási, že Návrh na vklad alebo táto Zmluva nie sú
dostatočným podkladom pre vklad Vecného bremena v prospech Oprávneného na
základe tejto Zmluvy, potom sa Zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si potrebnú
súčinnosť a uskutočniť všetky potrebné právne úkony smerujúce k odstráneniu
nedostatkov v Návrhu na vklad alebo v tejto Zmluve tak, aby bol vklad Vecného
bremena v prospech Oprávneného vykonaný čo najskôr.

4.3

Oprávnený je povinný uhradiť správny poplatok za zápis vkladu práv zodpovedajúcich
Vecnému bremenu do katastra nehnuteľností.

Oznámenia
5.1

Všetky výzvy, správy alebo oznámenia podľa tejto Zmluvy budú oznamované
doporučeným listom alebo emailom. Ak je správa alebo oznámenie zaslané emailom
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musí byť ihneď potvrdené doporučeným listom, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú
inak. Za doručenú sa považuje tiež doporučená zásielka, ktorú si adresát nevyzdvihol
na príslušnej pobočke pošty alebo u iného oprávneného poskytovateľa poštových,
zásielkových alebo kuriérskych služieb na území celej Slovenskej republiky ani 15. deň
po jej uložení, a to týmto dňom.
5.2

Pokiaľ Povinný neoznámi Oprávnenému iné údaje, budú všetky výzvy, správy alebo
oznámenia Povinnému zasielané a oznamované na:
adresu: [Hotel Piešťany s.r.o., so sídlom Hlohovská cesta 348/44, 955 01 Nemčice]
kontaktná osoba: [BUDE DOPLNENÉ]
email: [BUDE DOPLNENÉ]
telefón: [BUDE DOPLNENÉ].

5.3

Pokiaľ Oprávnený neoznámi Povinnému iné údaje, budú všetky výzvy, správy alebo
oznámenia Oprávnenému zasielané a oznamované na:
adresu: Mesto Piešťany, so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany
kontaktná osoba: [BUDE DOPLNENÉ]
email: [BUDE DOPLNENÉ]
telefón: [BUDE DOPLNENÉ].

5.4

Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali akýmkoľvek
spôsobom o druhej Zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto Zmluvy,
avšak nielen v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného
tajomstva. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť a
nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel ako na plnenie tejto Zmluvy. Toto
ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií materskej spoločnosti
Povinného, resp. spoločnostiam skupiny FIDUROCK, audítorom, daňovým, právnym
a iným poradcom, ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou
mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať
mlčanlivosť na základe písomnej dohody s Oprávneným alebo Povinným (ako je
aplikovateľné).

5.5

Povinnosť nezverejňovania (mlčanlivosti) sa nevzťahuje na informácie a skutočnosti,
ktoré:

5.6

5.5.1

sú verejne prístupné, alebo ktoré sa bez zavinenia Zmluvnej strany, ktorá tieto
získala stanú verejne prístupnými,

5.5.2

boli druhej Zmluvnej strane preukázateľne známe pred nadobudnutím
platnosti tejto Zmluvy, alebo

5.5.3

Zmluvná strana tieto získala od tretej strany, ktorá nie je viazaná povinnosťou
mlčanlivosti voči strane, ktorej sa takéto informácie týkajú, alebo

5.5.4

sa majú sprístupniť a poskytnúť v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov, nariadení burzy cenných papierov alebo vyžiadania oprávnených
orgánov v rozsahu určenom platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

Ukončenie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nemá vplyv na
povinnosť zachovávať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po skončení platnosti a účinnosti tejto
Zmluvy.
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6

Záverečné ustanovenia
6.1

Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nebude
tým dotknutá platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy. Neplatné či
neúčinné ustanovenia budú v takomto prípade Zmluvnými stranami nahradené takými
platnými a účinnými ustanoveniami, ktoré budú sledovať rovnaký účel a budú mať
rovnaký ekonomický dopad.

6.2

Túto Zmluvu je možné meniť iba na základe písomných dodatkov podpísaných oboma
Zmluvnými stranami.

6.3

Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých Povinný
prevezme 2 vyhotovenia a Oprávnený prevezme 2 vyhotovenia. Zostávajúce 2
vyhotovenia budú použité pre účely vkladu Vecného bremena do katastra
nehnuteľností.

6.4

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle/webovej stránke
Mesta Piešťany v zmysle §47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
v platnom znení, v spojení s ustanovením §5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v platnom znení.

6.5

Potom, čo si túto Zmluvu prečítali, Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto Zmluvy,
vyhlásenia, záruky, práva a záväzky v nej obsiahnuté sú prejavom ich pravdivej a
skutočnej vôle, a že táto Zmluva bola uzatvorená na základe vzájomnej dohody, a nie
pod nátlakom alebo v stave núdze za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz
vyššie uvedených skutočností Zmluvné strany túto Zmluvu podpisujú.

Zoznam príloh:
Príloha 1 – Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Povinných pozemkov;
Príloha 2 – Geometrický plán
[PODPISY NA NASLEDUJÚCEJ STRANE]
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V ____________________ dňa ________________
Za [Hotel Piešťany s.r.o.]

____________________________
Meno: [BUDE DOPLNENÉ]
Funkcia: [BUDE DOPLNENÉ]

Za Mesto Piešťany

____________________________
Meno: [BUDE DOPLNENÉ]
Funkcia: [BUDE DOPLNENÉ]
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Príloha 1
Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Povinných pozemkov
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Príloha 2
Geometrický plán
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LEGENDA VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV
HOTEL PIEŠTANY
HRANICA PROJEKT PIEŠŤANY

STAVEBNÉ OBJEKTY DOPRAVA
SO 204

CHODNÍK A CYKLOTRASA BRATISLAVSKÁ UL. A BROSKYħOVÁ UL.
CHODNÍK š. 2m
CYKLOCHODNÍK š. 2,5m
ZÁBER

SO 204
CHODNÍK A CYKLOTRASA BRATISLAVSKÁ UL. A BROSKYħOVÁ UL.

DVG

3

DVC
1
DVG

2

SO 205
CDS KRIŽOVATKA BRATISLAVSKÁ UL. A UL. ADAMA TRAJANA

CD

4

CD

S

LEGENDA VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV

2

DVB

3

S

CD

S

C

STAVEBNÉ OBJEKTY DOPRAVA

4

1 DV
B2

CD

S

C

SO 205

VÝLOŽNÍK PRE CSS
8

CD

S

S

DSB

CD

DS

DSB

5

SP

CHRÁNIČKA CDS - prekop
CDS

C

DVE
2

DVD

2

8

7

6

S

CD

3

DVD
3

9

CDS

1

DVE

S

CD

DVI

KÁBLOVÝ PREPOJ
CHRÁNIČKA CDS - riadený pretlak

Rad

P0

ič C

P1
SP

RS

1

S

CDS

C

DVA

NOVÝ STOŽIAR SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE S ČÍSLOM
RADIČ CDS

CDS

CD

C

CDS križovatka Bratislavská ul. a ul. Adama Trajana

existujúci stĠp CSS

C

DSB

TABORSKÝ, ZEMPRES SRO
HRANICA PROJEKT PIEŠŤANY

EXISTUJUCE VEDENIA
DETEKTOR VO VOZOVKE

Zempres, s.r.o.
a
Pavol Táborský
a

Mesto Piešťany
a
Projekt Piešťany s.r.o.

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
č. [●]
(Piešťany)

EUROVEA Central 2
Pribinova 6
811 09 Bratislava
Telefon +421 220 510 233
Fax +421 254 630 581
info@wilsonscee.com
www.wilsonscee.com

Táto zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená
medzi:
(1)

spoločnosťou Zempres, s.r.o. so sídlom Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro,
vložka č. 10081/T, IČO: 26 218 740 (ďalej len „Spoluvlastník 1“), zastúpenou Bc.
Vladimírom Dekanom, konateľom, Bankové spojenie: [●], IBAN: [●], SWIFT: [●]; a

(2)

Pavlom Táborským, trvale bytom: Veľké Orvište 350, 922 01 Veľké Orvište,
dát. narodenia: 21. december 1953, rodné číslo: [●], (ďalej len „Spoluvlastník 2“) Bankové
spojenie: [●], IBAN: [●], SWIFT: [●]; a
(Spoluvlastník 1 a Spoluvlastník 2 spoločne tiež aj ako „Spoluvlastníci“)

(3)

Mestom Piešťany, so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR, IČO 00612031
(ďalej len „Mesto Piešany“), zastúpeným Mgr. Petrom Jančovičom, PhD., primátorom mesta;
Bankové spojenie: [●], IBAN: [●], SWIFT: [●]; a

(4)

spoločnosťou Projekt Piešťany, s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, SR, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel Sro, vložka 127782/B, IČO 51 684 349 (ďalej len „Projekt Piešťany“),
zastúpenou Michalom Padychom, na základe plnej moci; Bankové spojenie: Všeobecná
úverová banka, a.s., IBAN: SK45 0200 0000 0000 8880 0212, SWIFT: SUBASKBX;

(Spoluvlastníci, Mesto Piešťany a Projekt Piešťany spoločne tiež ako „Zmluvné strany“ alebo
jednotlivo „Zmluvná strana“).
Vzhľadom k tomu, že
(A)

Spoluvlastníci sú podielovými spoluvlastníkmi nasledovnej nehnuteľnosti - pozemku s parc. č.
10060/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 389 m2, evidovanom na
katastrálnej mape ako parcela registra „C“, zapísanom na liste vlastníctva č. 8387, vedenom
Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, nachádzajúci sa v katastrálnom území
Piešťany, obec: Piešťany, okres: Piešťany (ďalej len „Pozemok Spoluvlastníkov“),
s nasledujúcimi spoluvlastníckymi podielmi:
Spoluvlastník 1 – 932,1/1000
Spoluvlastník 2 - 67,9/1000
Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Pozemku Spoluvlastníkov tvorí
Prílohu 1 tejto Zmluvy.

(B)

Spoločnosť Projekt Piešťany má záujem a je oprávnená umiestniť stavbu na základe územného
rozhodnutia č. 2521/4/2020/OVaD-Zi,BB, vydaného Mestom Piešťany dňa 23.10.2020,
právoplatné dňa 4.12.2020, ktoré povoľuje umiestnenie stavby „Polyfunkčný projekt
Piešťany (Polyfunkčný areál Bratislavská – obchodné centrum s polyfunkčným
domom a zariadeniami sociálnych služieb)“ (ďalej len „Polyfunkčný projekt“), okrem
iného, na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Projekt Piešťany, zapísaných na
listoch vlastníctva č. 13064 a č. 12711, vedených Okresným úradom Piešťany, katastrálny
odbor, nachádzajúce sa v katastrálnom území Piešťany, obec: Piešťany, okres: Piešťany (ďalej
spoločne ako „Pozemky PP“).
Výpisy listov vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúce sa Pozemkov PP tvoria Prílohu 2
tejto Zmluvy.
Polyfunkčný projekt je bližšie znázornený v dokumentácii stavebného povolenia, ktorá tvorí
Prílohu 3 tejto Zmluvy.
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(C)

V rámci Polyfunkčného projektu budú vybudované nasledujúce verejnoprospešné a vyvolané
investície zasahujúce do Pozemku Spoluvlastníkov:
a) cestná dopravná signalizácia (časť vedenia cestnej dopravnej signalizácie) o dĺžke [●] m stavebné označenie SO 205 ;
b) časť chodníka, ktorého súčasťou bude aj pás pre slepcov - stavebné označenie SO 204,
zasahujúca do Pozemku Spoluvlastníkov v rozsahu približne 3,3 m2;
(stavebné objekty podľa písm a) a b) ďalej spoločne len „Infraštruktúra“).

(D)

Stavebné objekty podľa recitálu (C) majú charakter verejnoprospešných investície a po
ich vybudovaní budú prevedené do vlastníctva Mesta Piešťany, ktoré je následne povinné
zabezpečovať ich správu, prevádzku, údržbu a opravy.

(E)

Zmluvné strany si želajú zriadiť vecné bremeno za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve;

(F)

Projekt Piešťany potvrdzuje, že uzatvorením tejto Zmluvy bude splnená povinnosť Projektu
Piešťany podľa ust. § 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon), v platnom a účinnom znení, zaistiť majetkovo-právne
vysporiadanie dotknutého pozemku, na ktorých má byť umiestnená Cestná dopravná
signalizácia a Infraštruktúra;

sa Zmluvné strany dohodli nasledovne:

1

Predmet Zmluvy
1.1

2

Spoluvlastníci ako povinní z vecného bremena na jednej strane a Mesto Piešťany ako
oprávnený z vecného bremena na druhej strane sa vzájomne zaväzujú uzavrieť za
nižšie uvedených podmienok zmluvu o zriadení vecného bremena, a to v znení podľa
Prílohy 5 tejto Zmluvy (ďalej len „Zmluva o zriadení vecného bremena“), ktorou
Spoluvlastníci zriadia na ťarchu Pozemku Spoluvlastníkov vecné bremeno in personam
v prospech Mesta Piešťany, ako budúceho vlastníka Infraštruktúry, spočívajúce v práve
uloženia, prevádzky, užívania, opravy, úpravy, výmeny, zmien, rekonštrukcie, údržby
alebo odstránenia Infraštruktúry na časti Pozemku Spoluvlastníkov, pričom
umiestnenie Infraštruktúry zasahujúcej na Pozemok Spoluvlastníkov je znázornené na
pláne, ktorý tvorí Prílohu 4 tejto Zmluvy (ďalej len „Vecné bremeno“).

Podmienky uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena
2.1

Spoločnosť Projekt Piešťany je oprávnená vyzvať Mesto Piešťany a/alebo
Spoluvlastníkov k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej len „Výzva“)
bezodkladne potom, čo budú splnené všetky nižšie uvedené odkladacie podmienky
(ďalej len „Odkladacie podmienky“):
2.1.1 spoločnosť Projekt Piešťany zabezpečí výstavbu Infraštruktúry;
2.1.2 spoločnosť Projekt Piešťany zabezpečí vydanie právoplatného kolaudačného
rozhodnutia alebo iného rozhodnutia, na základe ktorého bude možné užívať
novovybudovanú Infraštruktúru;
2.1.3 spoločnosť Projekt Piešťany zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu,
ktorým dôjde k porealizačnému vymedzeniu Vecného bremena na časti
Pozemku Spoluvlastníkov, na ktorých bude uložená Infraštruktúra (vrátane
ochranných pásiem, ak bude aplikovateľné);
2.1.4 Projekt Piešťany po uskutočnení výstavby a právoplatnom skolaudovaní (alebo
inom povolení užívania) Infraštruktúry podľa odsekov 2.1.1 a 2.1.2 vyššie a
zabezpečení geometrického plánu podľa odseku 2.1.3 vyššie, zabezpečí na
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vlastné náklady vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia
odplaty za zriadenie Vecného bremena.
2.1.5 spoločnosť Projekt Piešťany prevedie Infraštruktúru v ich celosti do vlastníctva
Mesta Piešťany.
2.2

Zmluvné strany sa dohodli, že odplatu stanovenú znalcom podľa odseku 2.1.4 vyššie
(ďalej len „Odplata“) uhradí Projekt Piešťany v prospech bankových účtov
Spoluvlastníkov, uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to na základe samostatných
faktúr vystavených Spoluvlastníkmi a doručených Projektu Piešťany po nadobudnutí
účinnosti Zmluvy o zriadení vecného bremena, so splatnosťou nie menej ako 10 dní
odo dňa ich doručenia na adresu spoločnosti Projekt Piešťany. Za deň zaplatenia
Odplaty sa považuje deň, v ktorom budú peňažné prostriedky vo výške Odplaty
pripísané na bankové účty Spoluvlastníkov.
Zmluvné strany sa dohodli, že Odplata bude rozdelená medzi Spoluvlastníkov podľa
veľkosti ich spoluvlastníckych podielov k Pozemku Spoluvlastníkov.
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2.3

Spoluvlastníci a Mesto Piešťany uzavrú Zmluvu o zriadení vecného bremena v dobe
a v deň na ktorých sa dohodnú, inak v 10. pracovný deň po doručení Výzvy
Spoluvlastníkov Mestu Piešťany, a to na adresu Mestského úradu Piešťany, ak sa
Spoluvlastníci a Mesto Piešťany nedohodnú inak.

2.4

Zmluvné strany sa týmto zaväzujú navzájom si poskytovať všetku odôvodnene
potrebnú súčinnosť pri plnení Odkladacích podmienok, pri príprave a realizácii
Infraštruktúry, predovšetkým v súvislosti s vydaním stavebného povolenia
a kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon), v platnom znení. Spoluvlastníci súhlasia
s výstavbou a prevádzkou Infraštruktúry a zaväzujú sa, že v realizácii tejto investície
nebudú nijako brániť.

2.5

V prípade, ak spoločnosť Projekt Piešťany neučiní Výzvu po splnení všetkých
Odkladacích podmienok podľa odseku 2.1 vyššie, je tak oprávnené urobiť Mesto
Piešťany alebo Spoluvlastníci.

2.6

Vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu vo výške stanovenej znalcom
v zmysle odseku 2.1.4 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Odplatu v zmysle
predošlej vety uhradí v celej výške Projekt Piešťany v prospech bankových účtov
Spoluvlastníkov. Zmluvné strany sa dohodli, že úhradou Odplaty sú medzi Zmluvnými
stranami vysporiadané všetky peňažné záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, na základe
čoho Zmluvné strany nie sú oprávnené voči sebe navzájom požadovať žiadne ďalšie
platby v súvislosti so zriadením Vecného bremena podľa tejto Zmluvy a/alebo Zmluvy
o zriadení vecného bremena.

Súvisiace záväzky
3.1

Spoluvlastníci týmto berú na vedomie, že záujmy spoločnosti Projekt Piešťany v rámci
realizácie Polyfunkčného projektu môžu v budúcnosti vyžadovať realizáciu ďalšej
infraštruktúry na/po Pozemku Spoluvlastníkov a/alebo akékoľvek iné potrebné
stavebné úpravy z dôvodu realizácie/úpravy príslušnej infraštruktúry na Pozemku
Spoluvlastníkov (ďalej len „Úpravy infraštruktúry“) a za týmto účelom sa
Spoluvlastníci po doručení žiadosti od Projektu Piešťany zaväzujú poskytnúť spoločnosti
Projekt Piešťany všetku nevyhnutnú súčinnosť. Zmluvné strany berú na vedomie, že
v rámci súčinnosti v zmysle predošlej vety môže vzniknúť potreba zriadenia
príslušného dodatočného vecného bremena v primeranej dobe po výzve (ak nie je
nižšie uvedené inak), pričom Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú rokovať
o uzavretí zmluvy o zriadení vecného bremena, a to za nasledovných podmienok:
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3.5

3.1.3

Projektovú dokumentáciu na Úpravy infraštruktúry Spoluvlastníci vopred
písomne schvália alebo poskytnú odôvodnené písomné pripomienky v
primeranej dobe (nie však dlhšej ako 15 kalendárnych dní, odo dňa doručenia
projektovej dokumentácie od spoločnosti Projekt Piešťany na adresu
Spoluvlastníkov) (postačuje e-mailom), pričom Spoluvlastníci svoj súhlas
bezdôvodne neodmietnu; ustanovenie tohto odseku 3.1.1 sa primerane
použije aj v prípade, ak bude pre zriadenie vecného bremena potrebný
príslušný geometrický plán;

3.1.3

Úpravy infraštruktúry vrátane získania úradných povolení a geometrických
plánov zabezpečí spoločnosť Projekt Piešťany na vlastné náklady; a

3.1.3

Po ukončení prác spojených s Úpravami infraštruktúry je spoločnosť Projekt
Piešťany povinná uviesť dotknutú časť Pozemku Spoluvlastníkov do pôvodného
stavu.

Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena, na základe ktorej Spoluvlastníci zriadia na
ťarchu Pozemku Spoluvlastníkov dodatočné vecné bremeno v prospech spoločnosti
Projekt Piešťany alebo Mesta Piešťany (podľa toho čo bude aplikovateľné), ktorého
obsahom budú Úpravy infraštruktúry, v každom prípade pripraví spoločnosť Projekt
Piešťany a bude v zásade vychádzať z obsahu zmluvy o zriadení vecného bremena,
ktorá tvorí Prílohu 5 tejto Zmluvy, s tým, že na jej uzatvorenie sa primerane použijú
Odkladacie podmienky.

3.63.1 Spoločnoť Projekt Piešťany sa zaväzuje previesť Infraštruktúru do vlastníctva Mesta
Piešťany v súlade s odsekom 2.1.5 vyššie. Povinnosť podľa prvej vety tohto odseku sa
považuje za splnenú okamihom odovzdania a prevzatia Infraštruktúry v prospech
Mesta Piešťany, pričom Mesto Piešťany sa zaväzuje Infraštruktúru bezodkladne prijať
do svojho vlastníctva a následne zabezpečovať jej celkovú správu, údržbu a prevádzku
a hradiť všetky náklady spojené s takouto správou, údržbou a prevádzkou v plnej výške
bez akéhokoľvek nároku voči spoločnosti Projekt Piešťany.
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Platnosť Zmluvy
4.1

Táto Zmluva zaniká, pokiaľ Zmluva o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená v
lehote do 6 rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

4.2

S výnimkou dôvodov stanovených v kogentných ustanoveniach slovenských právnych
predpisov nie je žiadna zo Zmluvných strán oprávnená túto Zmluvu vypovedať alebo
od nej odstúpiť.

Postúpenie práv a prevod povinností
5.1

Spoločnosť Projekt Piešťany je oprávnená postúpiť práva a previesť povinnosti z tejto
Zmluvy na tretiu osobu len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu
Spoluvlastníkov, ktorý nebude z ich strany bezdôvodne odopretý alebo zdržovaný,
pričom Spoluvlastníci a Mesto Piešťany jej týmto dávajú súhlas k takémuto postúpeniu.
Ak to budú požadovať kogentné ustanovenie slovenských právnych predpisov pre
účinnosť takého postúpenia, Spoluvlastníci a Mesto Piešťany sa zaväzujú uzavrieť
päťstrannú dohodu o postúpení práv a povinností na takúto tretiu osobu na základe
žiadosti spoločnosti Projekt Piešťany najneskôr do 30 dní po doručení žiadosti
spoločnosti Projekt Piešťany obsahujúcej návrh takejto dohody na adresy
Spoluvlastníkov a Mesta Piešťany uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
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6

Oznámenia
6.1

Všetky výzvy, správy alebo oznámenia podľa tejto Zmluvy budú oznamované
doporučeným listom alebo emailom. Za doručenú sa považuje tiež doporučená
zásielka, ktorú si adresát nevyzdvihol na príslušnej pobočke pošty alebo u iného
oprávneného poskytovateľa poštových, zásielkových alebo kuriérskych služieb na
území celej Slovenskej republiky ani 15. deň po jej uložení, a to týmto dňom.

6.2

Pokiaľ Spoluvlastníci neoznámia spoločnosti Projekt Piešťany a Mestu Piešťany iné
údaje, budú všetky výzvy, správy alebo oznámenia Spoluvlastníkom zasielané a
oznamované na:
adresu Zempres, s.r.o. so sídlom Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany, SR
kontaktná osoba: [●]
email: [●]
telefón: [●]
adresu Pavol Táborský trvale bytom Veľké Orvište 350, 922 01 Veľké Orvište, SR
email: [●]
telefón: [●]

6.3

Pokiaľ Mesto Piešťany neoznámi Spoluvlastníkom a spoločnosti Projekt Piešťany iné
údaje, budú všetky výzvy, správy alebo oznámenia Mestu Piešťany zasielané a
oznamované na:
adresu: Mesto Piešťany, so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR
kontaktná osoba: [●]
email: [●]
telefón: [●]

6.4

Pokiaľ spoločnosť Projekt Piešťany neoznámi Spoluvlastníkom a Mestu Piešťany iné
údaje, budú všetky výzvy, správy alebo oznámenia spoločnosti Projekt Piešťany
zasielané a oznamované na:
adresu: Projekt Piešťany s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, SR
kontaktná osoba: Thomas Ivanov
email: tivanov@LPC.com
telefón: +420 703 140 520
a
adresu: Wilsons s. r. o., so sídlom Pribinova 6, 811 09 Bratislava
kontaktná osoba: Timotej

urjak

email: timotej.durjak@wilsonscee.com
telefón: +421 917 824 627
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Záväzok mlčanlivosti
7.1

Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali akýmkoľvek
spôsobom ostatným Zmluvných stranách a ich činnostiach pri uzavretí a plnení tejto
6

Zmluvy, avšak nielen v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter
obchodného tajomstva. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti
neposkytnúť a nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel ako na plnenie tejto
Zmluvy. Toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií materskej
spoločnosti Projekt Piešťany, resp. spoločnostiam skupiny FIDUROCK, audítorom,
daňovým, právnym a iným poradcom, ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou
povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní
zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so spoločnosťou Projekt Piešťany,
Mestom Piešťany alebo Spoluvlastníkmi (ako je aplikovateľné).
7.2

7.3
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Povinnosť nezverejňovania (mlčanlivosti) sa nevzťahuje na informácie a skutočnosti,
ktoré:
7.2.1

sú verejne prístupné, alebo ktoré sa bez zavinenia Zmluvnej strany, ktorá tieto
získala stanú verejne prístupnými,

7.2.2

boli druhej Zmluvnej strane preukázateľne známe pred nadobudnutím
platnosti tejto Zmluvy, alebo

7.2.3

Zmluvná strana tieto získala od tretej strany, ktorá nie je viazaná povinnosťou
mlčanlivosti voči strane, ktorej sa takéto informácie týkajú, alebo

7.2.4

sa majú sprístupniť a poskytnúť v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov, nariadení burzy cenných papierov alebo vyžiadania oprávnených
orgánov v rozsahu určenom platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

Ukončenie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nemá vplyv na
povinnosť zachovávať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po skončení platnosti a účinnosti tejto
Zmluvy.

Záverečné ustanovenia
8.1

Bez ohľadu na čokoľvek odlišne uvedené v tejto Zmluve, Zmluvné strany sa dohodli,
že umiestnenie Infraštruktúry na Pozemku Spoluvlastníkov, ako je zakreslené na pláne
v Prílohe 4 tejto Zmluvy, môže ku dňu uzatvorenia Zmluvy o vecnom bremene
podliehať úpravám, a to v nevyhnutnom rozsahu z dôvodu, ak to bude potrebné
vzhľadom na (i) vyjadrenie alebo stanovisko príslušného správneho orgánu, (ii)
vhodnejšie technické riešenie Infraštruktúry a/alebo (iii) výhodnejšie ekonomické
riešenie Infraštruktúry. O úprave Infraštruktúry v zmysle predošlej vety tohto odseku
spoločnosť Projekt Piešťany upovedomí Spoluvlastníkov a Mesto Piešťany v rozumnom
čase vopred a predloží Spoluvlastníkom a Mestu Piešťany nový plán umiestnenia
dotknutej Infraštruktúry, a zároveň Spoluvlastníkom a Mestu Piešťany na ich žiadosť
poskytne vysvetlenie tejto úpravy alebo s tým súvisiace vyjadrenia príslušných
správnych orgánov (ak to bude aplikovateľné). Spoluvlastníci a Mesto Piešťany
s takýmto postupom výslovne súhlasia a zaväzujú sa so spoločnosťou Projekt Piešťany
uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena s tým, že postup podľa odseku 2.1 vyššie
sa aplikuje primerane.

8.2

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé toho, že údaje, ktoré v priloženej Zmluve
o zriadení vecného bremena chýbajú alebo sú uvedené v hranatých zátvorkách, budú
pred ich podpisom spresnené. Táto skutočnosť nemá vplyv na ich povinnosť Zmluvu o
zriadení vecného bremena v súlade s touto Zmluvou uzavrieť.

8.3

Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nebude
tým dotknutá platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy. Neplatné či
neúčinné ustanovenia budú v takomto prípade Zmluvnými stranami nahradené takými
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platnými a účinnými ustanoveniami, ktoré budú sledovať rovnaký účel a budú mať
rovnaký ekonomický dopad.
8.4

Túto Zmluvu je možné meniť iba na základe písomných dodatkov podpísaných všetkými
Zmluvnými stranami.

8.5

Táto Zmluva sa vyhotovuje v 8 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých 2
vyhotovenia obdrží Spoluvlastník 1, 2 vyhotovenia obdrží Spoluvlastník 2, 2
vyhotovenia obdrží Mesto Piešťany a 2 vyhotovenia obdrží spoločnosť Projekt Piešťany.

8.6

Mesto Piešťany v zmysle príslušných právnych predpisov potvrdzuje, že u právnych
úkonov obsiahnutých v tejto Zmluve boli splnené zo strany Mesta Piešťany všetky
podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi, ktoré sú obligatórne pre
platnosť právnych úkonov na základe tejto Zmluvy.

8.7

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle/webovej
stránke Mesta Piešťany v zmysle §47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
v platnom znení, v spojení s ustanovením §5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v platnom znení.

8.8

Po prečítaní tejto Zmluvy Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že jej obsah
vyhlásenia, práva a záväzky v nej obsiahnuté zodpovedajú ich pravdivej, vážnej a
slobodnej vôli, a že táto Zmluva bola uzatvorená na základe vzájomnej dohody, a nie
pod nátlakom alebo v stave núdze za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz
vyššie uvedených skutočností Zmluvné strany túto Zmluvu podpisujú.

Zoznam príloh:
Príloha 1 – Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Pozemku Spoluvlastníkov
Príloha 2 - Výpisy listov vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúce sa Pozemkov PP
Príloha 3 – Dokumentácia stavebného povolenia týkajúca sa Polyfunkčného projektu
Príloha 4 – Plán Infraštruktúry
Príloha 5 – Vzor Zmluvy o zriadení vecného bremena
Príloha 6 - Plná moc spoločnosti Projekt Piešťany

[PODPISY NA NASLEDUJÚCEJ STRANE]
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V ____________________ dňa ____________ 2021
Za Spoluvlastníka 1

____________________________
Bc. Vladimír Dekan
Konateľ

V ____________________ dňa ____________ 2021
Za Spoluvlastníka 2

____________________________
Pavol Táborský

V ____________________ dňa ____________ 2021
Za Mesto Piešťany

____________________________
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany

V ____________________ dňa ____________ 2021
Za Projekt Piešťany s.r.o.

____________________________
Michal Padych
na základe plnej moci
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Príloha 1
Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Pozemku Spoluvlastníkov
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Príloha 2
Výpisy listov vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúce sa Pozemkov PP
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Príloha 3
Dokumentácia stavebného povolenia týkajúca sa Polyfunkčného projektu
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Príloha 4
Plán Infraštruktúry
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Príloha 5
Vzor Zmluvy o zriadení vecného bremena
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Príloha 6
Plná moc spoločnosti Projekt Piešťany
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[Zempres, s.r.o.]
a
[Pavol Táborský]
a
Mesto Piešťany

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
č. [BUDE DOPLNENÉ]
(Piešťany)

EUROVEA Central 2
Pribinova 6
811 09 Bratislava
Telefon +421 220 510 233
Fax +421 254 630 581
info@wilsonscee.com
www.wilsonscee.com

Táto zmluva o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená medzi:
(1)

spoločnosťou [Zempres, s.r.o. so sídlom Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka č.
10081/T, IČO: 26 218 740 (ďalej len „Povinný 1“), zastúpenou Bc. Vladimírom Dekanom,
konateľom, Bankové spojenie: [BUDE DOPLNENÉ], IBAN: [BUDE DOPLNENÉ], SWIFT:
[BUDE DOPLNENÉ]]; a

(2)

[Pavlom Táborským, trvale bytom: Veľké Orvište 350, 922 01 Veľké Orvište, narodeným:
21. decembra 1953, rodným číslom: [●], (ďalej len „Povinný 2“) Bankové spojenie: [BUDE
DOPLNENÉ], IBAN: [BUDE DOPLNENÉ], SWIFT: [BUDE DOPLNENÉ]]; a
(Povinný 1 a Povinný 2 spoločne tiež ako aj „Povinní“)

(3)

Mestom Piešťany, so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR, IČO 00612031 (ďalej
len „Oprávnený“), zastúpeným Mgr. Petrom Jančovičom, PhD., primátorom mesta; Bankové
spojenie: [BUDE DOPLNENÉ], IBAN: [BUDE DOPLNENÉ], SWIFT: [BUDE DOPLNENÉ];

(Povinní a Oprávnený ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“).
Vzhľadom k tomu, že
(A)

Povinní sú podielovými spoluvlastníkmi nasledovnej nehnuteľnosti - pozemku s
parc. č. 10060/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 389 m2,
evidovanom na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, zapísanom na liste vlastníctva
č. 8387, vedenom Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, nachádzajúci sa
v katastrálnom území Piešťany, obec: Piešťany, okres: Piešťany (ďalej len „Povinný
pozemok”), s nasledujúcimi spoluvlastníckymi podielmi:
Povinný 1 – 932,1/1000
Povinný 2 – 67,9/1000
Výpisy listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Povinného pozemku tvorí
Prílohu 1 tejto Zmluvy;

(B)

spoločnosť Projekt Piešťany (IČO: 51 684 349) (ďalej len „Projekt Piešťany“) na základe
Budúcej zmluvy (ako je definovaná nižšie) zriadila na časti Povinného pozemku nasledovné
stavebné objekty:
(i)

cestnú dopravnú signalizáciu (časť vedenia cestnej dopravnej signalizácie) so stavebným
označením SO 205; a

(ii)

časť chodníka, ktorého súčasťou je aj pás pre slepcov so stavebným označením SO 204

(stavebné objekty podľa bodov (i) a (ii) ďalej spoločne len „Infraštruktúra“),
a to v rozsahu podľa geometrického plánu č. [BUDE DOPLNENÉ] vyhotoveného [BUDE
DOPLNENÉ], autorizovaným geodetom, dňa [BUDE DOPLNENÉ], overený Okresným úradom
[BUDE DOPLNENÉ] – katastrálny odbor, pod číslom [BUDE DOPLNENÉ], dňa [BUDE
DOPLNENÉ] (ďalej len „Geometrický plán“); Geometrický plán tvorí Prílohu 2 tejto Zmluvy.
(C)

Zmluvné strany a spoločnosť Projekt Piešťany medzi sebou uzatvorili zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena zo dňa [BUDE DOPLNENÉ] (ďalej len „Budúca zmluva“), na
základe ktorej sa Zmluvné strany dohodli na zriadení Vecného bremena (ako je definované
nižšie) v prospech Oprávneného, ktoré umožní užívanie Povinného pozemku Oprávneným za
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve;
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sa Zmluvné strany dohodli nasledovne:
1

2

Vecné bremeno
1.1

Povinní týmto zriaďujú v prospech Oprávneného vecné bremeno in personam na ťarchu
časti Povinného pozemku, v rozsahu podľa Geometrického plánu a obmedzujúceho
ktoréhokoľvek vlastníka Povinného pozemku, ktorému zodpovedá právo [uloženia,
prevádzky, užívania, opravy, úpravy, výmeny, zmien, rekonštrukcie, údržby alebo
odstránenia Infraštruktúry a s tým súvisiacich zariadení a stavieb na danej časti
Povinného pozemku] (ďalej len „Vecné bremeno“).

1.2

Oprávnený práva zodpovedajúce Vecnému bremenu v plnom rozsahu prijíma.
Oprávnený vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy sa riadne zoznámil s právnym
stavom Povinného pozemku z aktuálneho výpisu listu vlastníctva, na ktorom je Povinný
pozemok evidovaný a faktickým stavom Povinného pozemku a k tomuto jeho stavu
nemá žiadne výhrady a praje si túto Zmluvu uzatvoriť a zriadiť odplatné Vecné
bremeno.

1.3

Povinní z Vecného bremena sú povinní strpieť práva zodpovedajúce Vecnému bremenu.
Povinní vyhlasujú, že sú si je vedomí a súhlasia s tým, že právo zodpovedajúce
Vecnému bremenu budú oprávnené vykonávať (okrem Oprávneného) aj akékoľvek
tretie osoby určené Oprávneným.

1.4

Práva zodpovedajúce Vecnému bremenu v rozsahu uvedenom v ods. 1.1 vyššie sa
zriaďujú na dobu neurčitú.

Odplata za zriadenie Vecného bremena a jej uhradenie
2.1

Vecné bremeno na základe tejto Zmluvy sa zriaďuje za jednorazovú odplatu vo výške
[BUDE DOPLNENÉ] EUR plus príslušná DPH, stanovenej znalcom podľa ods. 2.1.4
Budúcej zmluvy (ďalej len „Odplata“), ktorú uhradí spoločnosť Projekt Piešťany podľa
ods. 2.2 Budúcej zmluvy,na základe faktúr Povinných, na [bankové účty Povinných,
ako sú uvedené v záhlavý tejto Zmluvy].
Odplata bude rozdelená medzi Povinných podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov
na Povinnom pozemku, t.j. nasledovne:
Povinný 1: [BUDE DOPLNENÉ] EUR plus príslušná DPH;
Povinný 2: [BUDE DOPLNENÉ] EUR plus príslušná DPH.

2.2

3

Osobitné dojednania
3.1

4

Povinní vystavia príslušné daňové doklady v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov.

Povinní sa zaväzujú, že po dobu trvania Vecného bremena neučinia žiadne opatrenie,
ktoré by ohrozilo alebo zmarilo plnenie tejto Zmluvy. V prípade pochybností, či určité
opatrenie ohrozuje alebo by mohlo zmariť plnenie tejto Zmluvy, sú Povinní povinní také
opatrenie vždy vopred s Oprávneným prekonzultovať a doložiť relevantné podklady k
posúdeniu situácie Oprávneným, v opačnom prípade zodpovedajú za všetku škodu,
ktorú tým Oprávnenému spôsobia.

Návrh na vklad
4.1

Zároveň s touto Zmluvou Zmluvné strany podpíšu návrh na vklad Vecného bremena
do príslušného katastra nehnuteľností (ďalej len „Návrh na vklad“). Návrh na vklad
podá Oprávnený na príslušnom okresnom úrade, katastrálny odbor.

3

5

4.2

Pokiaľ okresný úrad, katastrálny odbor príslušný pre vklad Vecného bremena v
prospech Oprávneného vyhlási, že Návrh na vklad alebo táto Zmluva nie sú
dostatočným podkladom pre vklad Vecného bremena v prospech Oprávneného na
základe tejto Zmluvy, potom sa Zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si potrebnú
súčinnosť a uskutočniť všetky potrebné právne úkony smerujúce k odstráneniu
nedostatkov v Návrhu na vklad alebo v tejto Zmluve tak, aby bol vklad Vecného
bremena v prospech Oprávneného vykonaný čo najskôr.

4.3

Oprávnený je povinný uhradiť správny poplatok za zápis vkladu práv zodpovedajúcich
Vecnému bremenu do katastra nehnuteľností.

Oznámenia
5.1

Všetky výzvy, správy alebo oznámenia podľa tejto Zmluvy budú oznamované
doporučeným listom alebo emailom. Ak je správa alebo oznámenie zaslané emailom
musí byť ihneď potvrdené doporučeným listom, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú
inak. Za doručenú sa považuje tiež doporučená zásielka, ktorú si adresát nevyzdvihol
na príslušnej pobočke pošty alebo u iného oprávneného poskytovateľa poštových,
zásielkových alebo kuriérskych služieb na území celej Slovenskej republiky ani 15. deň
po jej uložení, a to týmto dňom.

5.2

Pokiaľ Povinní neoznámia Oprávnenému iné údaje, budú všetky výzvy, správy alebo
oznámenia Povinným zasielané a oznamované na:
Adresu Povinného 1: [Zempres, s.r.o., so sídlom Orviská cesta 7471/15A, 921 01
Piešťany]
kontaktná osoba: [BUDE DOPLNENÉ]
email: [BUDE DOPLNENÉ]
telefón: [BUDE DOPLNENÉ]
a
adresu Povinného 2: [Pavol Táborský, bytom Veľké Orvište 350, 922 01 Veľké
Orvište]
email: [BUDE DOPLNENÉ]
telefón: [BUDE DOPLNENÉ]

5.3

Pokiaľ Oprávnený neoznámi Povinným iné údaje, budú všetky výzvy, správy alebo
oznámenia Oprávnenému zasielané a oznamované na:
adresu: Mesto Piešťany, so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany
kontaktná osoba: [BUDE DOPLNENÉ]
email: [BUDE DOPLNENÉ]
telefón: [BUDE DOPLNENÉ]

5.4

Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali akýmkoľvek
spôsobom o druhej Zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto Zmluvy,
avšak nielen v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného
tajomstva. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť a
nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel ako na plnenie tejto Zmluvy. Toto
ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií materskej spoločnosti
Povinného 1, resp. spoločnostiam skupiny FIDUROCK, audítorom, daňovým, právnym
a iným poradcom, ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou
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mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať
mlčanlivosť na základe písomnej dohody s Oprávneným alebo Povinnými (ako je
aplikovateľné).
5.5

5.6
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Povinnosť nezverejňovania (mlčanlivosti) sa nevzťahuje na informácie a skutočnosti,
ktoré:
5.5.1

sú verejne prístupné, alebo ktoré sa bez zavinenia Zmluvnej strany, ktorá tieto
získala stanú verejne prístupnými,

5.5.2

boli druhej Zmluvnej strane preukázateľne známe pred nadobudnutím
platnosti tejto Zmluvy, alebo

5.5.3

Zmluvná strana tieto získala od tretej strany, ktorá nie je viazaná povinnosťou
mlčanlivosti voči strane, ktorej sa takéto informácie týkajú, alebo

5.5.4

sa majú sprístupniť a poskytnúť v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov, nariadení burzy cenných papierov alebo vyžiadania oprávnených
orgánov v rozsahu určenom platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

Ukončenie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nemá vplyv na
povinnosť zachovávať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po skončení platnosti a účinnosti tejto
Zmluvy.

Záverečné ustanovenia
6.1

Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nebude
tým dotknutá platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy. Neplatné či
neúčinné ustanovenia budú v takomto prípade Zmluvnými stranami nahradené takými
platnými a účinnými ustanoveniami, ktoré budú sledovať rovnaký účel a budú mať
rovnaký ekonomický dopad.

6.2

Túto Zmluvu je možné meniť iba na základe písomných dodatkov podpísaných oboma
Zmluvnými stranami.

6.3

Táto Zmluva sa vyhotovuje v 8 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých Povinný
1 prevezme 2 vyhotovenia, Povinný 2 prevezme 2 vyhotovenia a Oprávnený prevezme
2 vyhotovenia. Zostávajúce 2 vyhotovenia budú použité pre účely vkladu Vecného
bremena do katastra nehnuteľností.

6.4

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle/webovej stránke
Mesta Piešťany v zmysle §47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
v platnom znení, v spojení s ustanovením §5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v platnom znení.

6.5

Potom, čo si túto Zmluvu prečítali, Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto Zmluvy,
vyhlásenia, záruky, práva a záväzky v nej obsiahnuté sú prejavom ich pravdivej a
skutočnej vôle, a že táto Zmluva bola uzatvorená na základe vzájomnej dohody, a nie
pod nátlakom alebo v stave núdze za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz
vyššie uvedených skutočností Zmluvné strany túto Zmluvu podpisujú.
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Zoznam príloh:
Príloha 1 – Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Povinného pozemku;
Príloha 2 – Geometrický plán
V ____________________ dňa ________________
Za Povinného 1

____________________________
Meno: [BUDE DOPLNENÉ]
Funkcia: [BUDE DOPLNENÉ]

V ____________________ dňa ________________
Za Povinného 2

_________________________
Meno: [BUDE DOPLNENÉ]

V ____________________ dňa ________________
Za Oprávneného

____________________________
Meno: [BUDE DOPLNENÉ]
Funkcia: [BUDE DOPLNENÉ]
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Príloha 1
Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností týkajúci sa Povinného pozemku

7

Príloha 2
Geometrický plán
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TABORSKÝ, ZEMPRES SRO
HRANICA PROJEKT PIEŠŤANY

STAVEBNÉ OBJEKTY DOPRAVA
SO 204

CHODNÍK A CYKLOTRASA BRATISLAVSKÁ UL. A BROSKYħOVÁ UL.
CHODNÍK š. 2m
CYKLOCHODNÍK š. 2,5m
ZÁBER

SO 204
CHODNÍK A CYKLOTRASA BRATISLAVSKÁ UL. A BROSKYħOVÁ UL.

LEGENDA VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV
TABORSKÝ, ZEMPRES SRO
HRANICA PROJEKT PIEŠŤANY

STAVEBNÉ OBJEKTY DOPRAVA
SO 205

CDS križovatka Bratislavská ul. a ul. Adama Trajana
VÝLOŽNÍK PRE CSS
existujúci stĠp CSS
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NOVÝ STOŽIAR SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE S ČÍSLOM
RADIČ CDS

2

CDS

DVC

CHRÁNIČKA CDS - riadený pretlak
CHRÁNIČKA CDS - prekop

DVG

3

DVC

1

DSB

CDS

DVG
2

SO 205
CDS KRIŽOVATKA BRATISLAVSKÁ UL. A UL. ADAMA TRAJANA
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KÁBLOVÝ PREPOJ

EXISTUJUCE VEDENIA
DETEKTOR VO VOZOVKE

