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Návrh uznesenia  
 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť odpustenie zmluvnej pokuty v sume 4 998,00 Eur, Ing. Rolandovi Procházkovi a Ing. 
Jozefovi Turócimu, ktorá predstavuje sankciu za porušenie ustanovenia Článku IV, bodu 6 
Zmluvy o nájme pozemkov  č. 08 83 0607 12 00 zo dňa 08. 11. 2012, t. z. nepredloženie kópie 
právoplatného stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu Zmluvy o nájme pozemkov č. 
08 83 0607 12 00,  po dobu 294 dní (obdobie od 02. 10. 2013 do 23. 07. 2014). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 
PREDMET:  Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 4 998,00 Eur   
 
ŽIADATELIA: Ing. Roland Procházka  

     
a  

   Ing. Jozef Turóci 
    

 
ŠPECIFIKÁCIA POH ĽADÁVKY:  Zmluvná pokuta za porušenie ustanovenia Článku IV, 
bodu 6 Zmluvy o nájme pozemkov č. 08 83 0607 12 00 – t. z. nepredloženie kópie 
právoplatného stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu Zmluvy o nájme pozemkov                                 
č. 08 83 0607 12 00, po dobu 294 dní (obdobie od 02. 10. 2013 do 23. 07. 2014), predstavuje 
sumu 4 998,00 Eur. 
 
SKUTKOVÝ STAV: 
 
            Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0607 12 00 zo dňa 08. 11. 2012 hlavné mesto SR 
Bratislava prenajalo Ing. Rolandovi Procházkovi a Ing. Jozefovi Turócimu časti pozemkov reg. 
„C“ KN v Bratislave, LV č. 1628, k. ú. Rača, parc. č. 17360/2 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 75 m2 a parc. č. 17360/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2, spolu vo 
výmere 113 m2, za účelom vybudovania a užívania 7 parkovacích miest z dôvodu realizácie 
nadstavby bytového domu, ktorý je umiestnený na pozemkoch parc. č. 17335/10, parc. č. 
17335/3 a parc. č. 17335/11 v k. ú. Rača.  
 

Dňa 16. 08. 2013 bolo vydané Stavebné povolenie – Č.j.: 12002/1645/2013/ÚPSP-PR – 
na zmenu dokončenej stavby „Nadstavba obytného domu“  ulica súpisné číslo 2500, orientačné 
číslo 16, 18, 20, Bratislava na pozemkoch p. č. 17335/3, 17335/10, 17335/11, k. ú. Rača, 
v objektovej skladbe:  

- nadstavba bytového domu  
- parkovisko,  

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 09. 2013.  
 

V zmysle ustanovenia Článku IV, bod 6 Zmluvy o nájme pozemkov                                        
č. 08 83 0607 12 00 zo dňa 08. 11. 2012, sú nájomcovia povinní predložiť prenajímateľovi 
(prostredníctvom Oddelenia nájmov majetku Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) kópiu 
právoplatného stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia 
jeho právoplatnosti. Za porušenie tejto povinnosti si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu 
v sume 17,00 Eur, za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti, ktorú má 
prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
Kópia právoplatného stavebného povolenia, ktorú majú nájomcovia povinnosť v zmysle 

zmluvy predložiť, bola predložená po lehote ustanovenej v Článku IV, bode 6 zmluvy. 
Predmetné stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 09. 2013. Lehota 15 dní                
na jeho predloženie uplynula dňa 01. 10. 2013. Odo dňa 02. 10. 2013 do dňa jeho predloženia 
Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, t. z. do 23. 07. 2014, uplynulo 294 
dní. 

 



Zmluvná pokuta v zmysle ustanovenia Článku IV, bodu 6 zmluvy predstavuje ku dňu 
predloženia stavebného povolenia Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
t. z. ku 23. 07. 2014, sumu 4 998,00 Eur (294 dní x 17,00 Eur). 
 

Listom zo dňa 24. 11. 2016 (ďalej aj ako „List“) boli nájomcovia Ing. Roland Procházka 
a Ing. Jozef Turóci upovedomení o predmetnej zmluvnej pokute, ako i o skutočnosti, že v súlade 
s ust. Článku IV, bodu 6 zmluvy im bude za porušenie povinnosti stanovenej v predmetnom 
článku zmluvy vystavená a zaslaná faktúra na úhradu zmluvnej pokuty v sume 4 998,00 Eur. 
Zároveň im bolo odporučené za účelom ukončenia Zmluvy, o ktoré žiadali, odovzdať stavbu 
vybudovanú na predmete nájmu do majetku prenajímateľa.  
 

Nájomcovia listom zo dňa 07. 12. 2016 zareagovali na list hlavného mesta SR Bratislavy 
a uviedli, že pozabudli na predloženie stavebného povolenia, avšak vybudované parkovisko slúži 
obyvateľom Krasňan pre voľné parkovanie bez poplatkov. Nadstavbou riešili bytovú otázku, 
navyše nie sú developerskou firmou, takže pokuta v danej výške je pre nich ako súkromné 
osoby, veľmi vysoká. Zároveň nájomcovia uviedli, že všetky ostatné zmluvné povinnosti si plnili 
a preto žiadajú o odpustenie/úľavu zmluvnej pokuty, ktorá sa im javí vzhľadom na povahu 
porušenia zmluvnej povinnosti ako neprimerane vysoká. 

 
Zároveň nájomcovia v predmetnom liste uviedli, že v nadväznosti na odporučenie 

Oddelenia nájmov majetku Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, aby iniciovali bezodplatný 
prevod stavby vybudovanej na predmete nájmu do majetku prenajímateľa, dňa 21. 01. 2015 
podali „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode stavebného objektu parkoviska 
do majetku mesta“, následne predložili aj potrebné doklady a dňa 02. 04. 2015 podpísali 
„Zmluvu č. 05 88 0163 15 00 o bezodplatnom prevode stavebného objektu“, avšak zo strany 
hlavného mesta SR Bratislavy v tom čase nedošlo k podpisu dotknutej zmluvy, podľa tvrdenia 
nájomcov pravdepodobne z dôvodu neprevzatia parkoviska do správy mestskou časťou. 

 
Pre úplnosť uvádzame, že Zmluva č. 05 88 0163 15 00 o bezodplatnom prevode 

stavebného objektu bola dňa 06. 03. 2017 podpísaná a zverejnená, účinnosť nadobudla v zmysle 
jej ustanovenia Článku V, bod 5, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 
povinnej osoby – nadobúdateľa (t. z. hlavného mesta SR Bratislavy). 

 
Následne bolo zistené, že hlavné mesto SR Bratislava evidovalo ku dňu 31. 12. 2016 

pohľadávku voči nájomcom po lehote splatnosti, v sume 48,73 Eur. Na úhradu predmetnej 
pohľadávky boli nájomcovia vyzvaní listom zo dňa 19. 01. 2017, v ktorom im bolo zároveň 
oznámené, že po pripísaní dotknutej pohľadávky na účet hlavného mesta SR Bratislavy bude 
možné spracovať a predložiť na rokovanie orgánov mesta (MsZ hlavného mesta SR Bratislavy) 
materiál, predmetom ktorého bude žiadosť o odpustenie zmluvnej pokuty v sume 4 998,00 Eur, 
ktorá vznikla z titulu porušenia ustanovenia Článku IV, bodu 6 zmluvy. 

  
Dňa 24. 03. 2017 zaslal pán Turóci mailom oznámenie (kópiu výpisu transakcie), 

v zmysle ktorého preukázal úhradu pohľadávky v sume 48,73 Eur. 
 
Dňa 19. 04. 2017 tiež pán Turóci mailom oznámil, že došlo k podpísaniu Zmluvy                       

č. 05 88 0163 15 00 o bezodplatnom prevode stavebného objektu vybudovaného na predmete 
nájmu Zmluvy o nájme pozemkov č. 08 83 0607 12 00 a opätovne uviedol, že uhradili aj 
pohľadávku v sume 48,73 Eur. V nadväznosti na uvedené požiadal o ukončenie Zmluvy o nájme 
pozemkov č. 08 83 0607 12 00, a to dohodou zmluvných strán ku dňu 30. 06. 2017. 

 



Dňa 23. 05. 2017 bolo požiadané o stanovisko Oddelenia účtovníctva a pohľadávok, 
Oddelenia miestnych daní a poplatkov a Oddelenia legislatívno – právneho Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy v predmetnej veci, za účelom zistenia, či hlavné mesto SR Bratislava 
eviduje pohľadávku/vedie súdny spor voči žiadateľom. 
 

S poukazom na čl. 80 ods. 2 písm. r) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a § 14 ods. 4 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2011 o Zásadách hospodárenia s majetkom hlavného 
mesta Slovenskej republiky odpustiť dlh v sume nad 3 500,00 Eur možno len so súhlasom  
mestského zastupiteľstva.  

 
STANOVISKÁ ODDELENÍ: 
 
• Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – požiadané 23. 05. 2017 
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov – požiadané 23. 05. 2017 
• Oddelenie legislatívno-právne  – požiadané 23. 05. 2017 
 
 
NÁVRH RIEŠENIA : 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy súhlasí                        
s odpustením zmluvnej pokuty v sume 4 998,00 Eur Ing. Rolandovi Procházkovi,  a Ing. 
Jozefovi Turócimu,  ktorá predstavuje sankciu za porušenie ustanovenia Článku IV, bod 6 
Zmluvy o nájme pozemkov č. 08 83 0607 12 00 zo dňa 08. 11. 2012 – t. z. nepredloženie kópie 
právoplatného stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu Zmluvy o nájme pozemkov  
č. 08 83 0607 12 00, po dobu 294 dní (obdobie od 02. 10. 2013 do 23. 07. 2014). 
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