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Informácia 
 
o stave reštitučného konania č. k. 1108/92 – reštituenti Dušan Kováč, Ing. Ľubica 
Hitková, Alena Poláčeková, reštitúcia pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2185/3  
 
 
 Dňa 30.6.2016 bola v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 
predložená informácia bez návrhu uznesenia o  stave reštitučného konania č. k. 1108/92 – 
reštituenti Dušan Kováč, Ing. Ľubica Hitková, Alena Poláčeková, reštitúcia pozemku v k. ú.  
Staré Mesto, parc. č. 2185/3. 
 Mestské zastupiteľstvo zobralo predkladanú informáciu na vedomie s tým, že 
pravidelne v polročných intervaloch bude predkladaná informácia o aktuálnom stave  
reštitučného konania.  
  
Doterajší priebeh reštitučného konania: 
 

1. Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 5 Sp/2-3/2013 z 28.4.2014 zrušil posledné 
rozhodnutie Okresného úradu v Bratislave, ktorým bolo priznané vlastnícke právo k pozemku 
v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2185/3 reštituentom a vec vrátil Okresnému úradu v Bratislave na 
nové konanie. 

2. Proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave podali reštituenti odvolanie, o ktorom 
17.6.2015 rozhodol Najvyšší súd SR 10 Sžr./80/2014, ktorý rozsudok krajského súdu uvedený 
v bode 1. potvrdil.   

3. Reštituenti podali podnet na Ústavný súd Slovenskej republiky.  
4. Ústavný súd Slovenskej republiky uznesením č. k. I. ÚS 469/2015-18 zo dňa 

4.11.2015 prijal sťažnosť reštituentov, ktorí namietali porušenie svojho základného práva 
vlastniť majetok. 

5. Ústavný súd SR vydal nález I. ÚS 469/2015-48 zo dňa 19.1.2016, ktorý zrušil 
právoplatný rozsudok Najvyššieho súdu SR 10Sžr/80/2014 zo dňa 17.6.2015.  

6. Najvyšší súd SR vydal dňa 29.6.2016 uznesenie 10 Sžr/65/2015-248, ktorým 
rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 5Sp/2-3/2013-133 zo dňa 28.4.2014, v spojení 
s uznesením č. k. 5Sp/2-3/2013-137 zo dňa 28.4.2014 a v znení opravného uznesenia č. k. 
5Sp/2-3/2013-138 zo dňa 28.4.2014 zrušil a vec vrátil späť na Krajský súd v Bratislave na 
ďalšie konanie.  

7. V predmetnej reštitučnej veci bol na Krajskom súde v Bratislave dňa 27.9.2016 
vytýčený termín pojednávania v právnej veci žalobcu 1/JUDr. Oľga Nižňanská , 2/Doc. Ing. 
Peter Nižňanský, PhD., 3/Hlavné mesto SR Bratislava, proti žalovanému Okresný úrad 
Bratislava, pozemkový a lesný odbor, za účasti 1/Dušan Kováč, 2/Ľubica Hitková, 3/Alena 
Poláčeková, 4/Slovenský pozemkový fond o preskúmanie rozhodnutia č. k. 1108/92, zn. 
5051/12/456/07/MBE zo dňa 28.9.2012.  

8. Pojednávanie bolo zrušené z dôvodu práce neschopnosti sudcu a nový termín 
pojednávania doposiaľ nebol vytýčený.  

9. Ďalšie právne kroky budú navrhnuté až po doručení právoplatného rozhodnutia 
Okresného úradu v Bratislave o uplatnenom reštitučnom nároku reštituentov.  
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