
Zoznam dokladov a údajov potrebných k vybaveniu žiadostí o zriadenie vecných 
bremien pre inžinierske siete 

 
Doklady k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení vecného bremena pre 

inžinierske siete (informácia pre žiadateľa): 
 
1. Písomná žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre inžinierske 

siete, v ktorej žiadateľ uvedie nasledovné údaje a dodá nasledovné doklady: 
- fyzická osoba (obyvateľ): meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa 
trvalého bydliska, tel. číslo, e-mail 
- právnická a fyzická osoba (podnikateľ): obchodné meno a sídlo organizácie alebo 
živnostníka, IČO, tel. číslo, e-mail 
 (žiadosť s prílohami adresujte na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Sekcia 
dopravy, Oddelenie dopravných povolení, Primaciálne námestie 1, P. O. Box 192, 814 99 
Bratislava) 

 
2.  Kópiu platného stavebného povolenia alebo iného povolenia príslušného stavebného 

úradu, ktorým boli inžinierske siete povolené, ak boli vydané príslušným stavebným 
úradom 

 
3.  1x originál geometrického plánu na pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych 
sietí, vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie 
inžinierskych sietí (pozn. v prípade geometrického plánu vyhotoveného do 30.09.2018 
doložiť 2 originály geometrického plánu) 

 
4.  1x originál znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného 

bremena na inžinierske siete na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
5.  Originál alebo overenú kópiu splnomocnenia na zastupovanie fyzickej osoby 

(obyvateľa), právnickej osoby, fyzickej osoby (podnikateľa) alebo správcu inžinierskych 
sietí pri poskytovaní potrebných dokladov, podkladov, príp. informácií súvisiacich so 
zabezpečením uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena pre inžinierske siete 

 
6. Súhlas daňového subjektu so sprístupnením daňového tajomstva (viď Príloha č. 1) 
 
Upozorňujeme žiadateľa na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré vyplynú 
z predložených dokladov a údajov podľa povahy veci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 
Označenie daňového subjektu 
právnická osoba:  Obchodné meno, IČO, sídlo 
fyzická osoba:       Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu 
 
                                                                            
 
                                                                                   Hlavné mesto SR Bratislava 
                                                                                   Primaciálne námestie 1 
                                                                                   P.O.Box 192 
                                                                                   814 99 Bratislava 
 
 
                                                                                   V Bratislave dňa........................... 
 
 
VEC: 
Súhlas daňového subjektu so sprístupnením daňového tajomstva. 
 
 
Podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov daňový subjekt: 
obchodné meno, IČO, sídlo  alebo meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, týmto udeľuje 
písomný súhlas so sprístupnením daňového tajomstva týkajúceho sa daňového subjektu 
Hlavnému mestu SR Bratislava, sekcii dopravy - oddeleniu dopravných povolení za účelom 
uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena, a to odo dňa podania žiadosti do 
uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena. 
 
Daňový subjekt súhlasí so sprístupnením údajov v nasledovnom rozsahu: 

 či má daňový subjekt daňové nedoplatky na miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 výška daňových nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

 či bol daňovému subjektu povolený odklad platenia daňového nedoplatku na miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 či bolo daňovému subjektu povolené platenie daňového nedoplatku na miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
splátkach 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                  ............................................                                                                                               

                                                                                     PO:      konateľ spoločnosti 

                                                                                                      úradná  pečiatka spoločnosti 
                                                                                         FO:      podpis 


