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

 
 
Doklady k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre 
inžinierske siete  (informácia pre žiadateľa) :  
 
1. Písomná žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve 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, číslo telefónu, e-mail 
- právnická a fyzická osoba (podnikateľ) : obchodné meno a sídlo organizácie 

alebo živnostníka, tel. číslo, IČO, e-mail 
 

2. Kópiu z katastrálnej mapy (formát A4 alebo A3) s farebným vyznačením parciel 
alebo ich časti, ktoré budú predmetom Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena, s vyznačením ich presných rozmerov (geometrická definícia) 

 
3. Požadované výmery pozemkov, na ktorých budú vybudované inžinierske siete a pre 

každý pozemok a inžiniersku sieť jednotlivo 
 
4. 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 budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena pre inžinierske siete 

 
5. Platné územné rozhodnutie, platné stavebné povolenie alebo iné povolenie 

príslušného správneho orgánu oprávňujúce uskutočniť stavbu - inžinierske siete, ak 
boli vydané príslušným stavebným úradom 

 
6. Fotokópie vyjadrení odborných útvarov Magistrátu hl. m. SR Bratislavy (napr. 

Záväzné stanovisko hl. m. SR Bratislavy k investičnej činnosti, vyjadrenia za oblasť 
dopravy) 

 
7. Pri preložke inžinierskych sietí je potrebné doložiť súhlas vlastníka prekladanej 

inžinierskej siete 
 
8. Označenie budúceho vlastníka sietí, ak žiadateľ odovzdá inžinierske siete do 

vlastníctva iného subjektu a ich presnú špecifikáciu, t.j. ktorá časť, na ktorom 
pozemku a v akom rozsahu bude odovzdaná inému subjektu do vlastníctva 

 
9. upozorňujeme žiadateľa na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré vyplynú 

z predložených dokladov  a údajov podľa povahy veci 
 
 

 
 


