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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
vedeného na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 18 C 41/03,
proti žalovanému: hlavné mesto SR Bratislava,
uzavretím mimosúdnej dohody, ktorej predmetom bude:
riešenie súdneho sporu

v právnej veci žalobcu: CZB Real, s. r. o.,

1. Záväzok hlavného mesta SR Bratislava zaplatiť spoločnosti CZB REAL s.r.o., Rajská 15/A,
811 08 Bratislava, IČO: 35 807 679, titulom náhrady škody, sumu vo výške 315 000,00 Eur, ktorá
bude uhradená spoločnosti CZB REAL s.r.o., Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 807 679,
v dvoch splátkach nasledovne:
1.1. prvá splátka vo výške 157 500,00 Eur bude splatná do 30 dní odo dňa uzavretia mimosúdnej
dohody,
1.2. druhá splátka vo výške 157 500,00 Eur bude splatná najneskôr v lehote do 28.3.2013.
2. Záväzok spoločnosti CZB REAL s.r.o., že do 15 dní odo dňa zaplatenia prvej splátky vo výške
157 500,00 Eur, zoberie žalobný návrh v konaní na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 18 C 41/03
v celom rozsahu spať a záväzok spoločnosti CZB REAL s.r.o., že v tejto veci nebude voči
hlavnému mestu SR Bratislave uplatňovať žiadne ďalšie nároky a nebude požadovať ďalšie
plnenia.
Hlavné mesto SR Bratislava a spoločnosť CZB REAL, s. r. o. sa v mimosúdnej dohode zaviažu,
že si pri späťvzatí žalobného návrhu nebudú uplatňovať náhradu trov konania a trov právneho
zastúpenia v súdnom spore vedenom na Okresnom súde Bratislava I., č.k. 18 C 41/03, v právnej
veci žalobcu: CZB REAL, s. r. o., proti žalovanému: hlavné mesto SR Bratislava.

Dôvodová správa
PREDMET

: Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody v právnej veci žalobcu: CZB
Real, s. r. o., proti žalovanému: hlavné mesto SR Bratislava, o náhradu
škody vo výške 315 000,00 Eur, č.k. 18 C 41/2003

ŽIADATEĽ

: CZB REAL s.r.o.
Rajská 15/A
811 08 Bratislava
zastúpená JUDr. Viliamom Karasom PhD. advokátom,
MAPLE & FISH s.r.o.
IČO: 35 807 679

SKUTKOVÝ STAV
Navrhovateľ spoločnosť CZB REAL s.r.o., Rajská 15/A, 811 08 Bratislava,
zastúpená JUDr. Viliamom Karasom PhD. advokátom, MAPLE & FISH s.r.o. sa návrhom zo
dňa 6.3.2003 domáha na Okresnom súde Bratislava I vydania rozhodnutia, ktorým by súd zaviazal
odporcu zaplatiť mu titulom náhrady škody čiastku pôvodne 7 955 307 Sk s príslušenstvom,
(následne po vydaní rozsudku sa odvolal len v časti, ktorou bola zamietnutá jeho žaloba do výšky
5 120 638 Sk) a aktuálne sa domáha zaplatenia čiastky 5 120 638 Sk, t.z. 169 974, 04 Eur
s príslušenstvom.
Svoj návrh navrhovateľ odôvodnil nasledovne.
Kúpnou zmluvou č. 0210/1998 zo dňa 2.11.1998 uzatvorenou medzi hlavným mestom SR
Bratislavou, mestskou časťou Bratislava – Rača ako predávajúcim a spol. CZB INVEST s.r.o. ako
kupujúcim nadobudla spoločnosť vlastnícke právo k pozemku v k. ú. Rača parc. č. 17336/29 –
ostatná plocha vo výmere 878 m2 , následne spoločnosť CZB INVEST s.r.o. získala stavebné
povolenie na výstavbu obytného domu na uvedenom pozemku.
Uvádzame, že pozemok v k. ú. Rača parc. č. 17336/29 – ostatná plocha vo výmere 878 m2
bol vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, avšak bol Protokolom č. 118403089800
o zverení majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv
a záväzkov v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v zmysle čl. 36 ods. 1b Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy bezodplatne zverený do správy mestskej časti Bratislava – Rača.
Kompletnú prípravu prevodu pozemku v k. ú. Rača parc. č. 17336/29 – ostatná plocha
vo výmere 878 m2 realizovala v súlade s vyššie uvedeným mestská časť Bratislava – Rača.
Povinnosťou mestskej časti bolo okrem iného preveriť majetkovoprávnym šetrením pozemok,
ktorý mal byť predmetom prevodu a zároveň preveriť na príslušnom okresnom úrade aj
skutočnosť, či bol alebo nebol na predmetný pozemok uplatnený reštitučný nárok.
Dňa 2.11.1999 podali reštituenti Mária Sakalová, Antónia Žalkovičová, Ružena Kantková
a Vojtech Lednár návrh na vydanie predbežného opatrenia. Okresný súd Bratislava III uznesením
zo dňa 9.11.1999, č.k. 6Nc 135/99-26 rozhodol o návrhu na vydanie predbežného opatrenia tak,
že spoločnosti CZB INVEST s.r.o. zakázal akokoľvek nakladať s predmetnou nehnuteľnosťou
a realizovať akékoľvek stavebné práce. Dňa 22.12.1999 reštituenti podali návrh vo veci samej,
ktorého predmetom bolo určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti parc.č. 17336/29,
LV č. 5061, v k.ú. Rača, kde ako odporca bolo uvedené aj hlavné mesto.
Okresný úrad Bratislava III, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
zaslal Okresnému súdu Bratislava III vyjadrenie zo dňa 19.1.2000 ku konaniu o nariadenie
predbežného opatrenia (6Nc 135/1999), v ktorom uviedol, že predmetný pozemok nebude

predmetom vydania v reštitučnom konaní v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 229/1991 Zb.,
avšak reštituenti majú nárok na náhradný pozemok.
Dňa 6.9.2000 Okresný súd Bratislava III uznesením č.k. 14 C 154/99 konanie o určenie
vlastníckeho práva zastavil z dôvodu, že reštituenti ešte pred prvým pojednávaním zobrali svoj
návrh v celom rozsahu späť z dôvodu dohody uzatvorenej s hlavným mestom.
Žalobca tvrdí, že z dôvodu existencie predbežného opatrenia spoločnosť CZB INVEST,
s.r.o. nemohla realizovať stavebné práce na výstavbe obytného domu v čase od vydania
predbežného opatrenia t.j. od 9.11.1999 až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej,
t.j. do 6.9.2000.
Následkom tejto skutočnosti bolo omeškanie žalobcu s výstavbou obytného domu
o 13 týždňov a vznik záväzku spol. CZB INVEST s.r.o. voči jednotlivým objednávateľom
spočívajúci v povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % za každý týždeň omeškania
s dodaním bytu. Spoločnosť CZB INVEST, s.r.o. uzatvorila s objednávateľmi Zmluvy o urovnaní,
ktorými došlo k započítaniu vzájomných pohľadávok, pričom cena za dielo sa reálne znížila
o sumu 5 655 307 Sk a žalobca si zároveň uplatnil ušlý zisk vo výške 2 300 000 Sk, ktorý
odôvodnil tým, že spoločnosť nemohla v dôsledku vydaného predbežného opatrenia realizovať iné
stavby, resp. podnikať.
Dňa 27.9.2007 Okresný súd Bratislava I v predmetnej právnej veci vyniesol rozsudok
č.k. 18 C 41/2003, ktorým rozhodol tak, že návrh na zaplatenie 7 955 307 Sk zamieta a
žalovanému nepriznáva náhradu trov konania.
Súd v odôvodnení rozsudku konštatoval, že dospel k záveru, že návrh je nedôvodný.
Žalobca v konaní nepreukázal pasívnu legitimáciu žalovaného v konaní. Súdu absentovalo nielen
preukázanie porušenia právnej povinnosti žalovaným, príčinná súvislosť, zavinenie ale aj samotná
výška škody. Žalobca nepredložil súdu žiaden dôkaz, z ktorého by vyplývalo, že žalovaný bol
vyzvaný oprávnenými osobami na vydanie nehnuteľnosti v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 zákona
č. 229/1991, t.j. že mal vedomosť o uplatnenom reštitučnom nároku na predmetný pozemok
oprávnenými osobami pred, resp. v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy č. 0210/1998. Podľa názoru
súdu bol nárok uplatnený oprávnenými osobami na pozemkovom úrade na stanovenie
zodpovednosti žalovaného nepostačujúci.
Žalobca podal voči rozsudku č.k. 18 C 41/2003 zo dňa 27.9.2007 odvolanie, o ktorom
Krajský súd v Bratislave, ako odvolací súd rozhodol uznesením č.k. 6Co 23/08 zo dňa 29.1.2008
tak, že napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v časti, ktorou bola zamietnutá žaloba do výšky
5 120 638 Sk zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
Krajský súd v odôvodnení uviedol, že žalovaný porušil zmluvnú povinnosť vyjadrenú
v kúpnej zmluve, pretože ako predávajúci predal právnemu predchodcovi žalobcu pozemok, ktorý
nebol právne voľný, resp. ohľadom ktorého bola zmluvná voľnosť obmedzená. Súd uviedol, že
žalovaný zodpovedá podľa ustanovenia § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka za škodu, ktorá
vznikla v dôsledku uvedeného porušenia právnej povinnosti žalobcovi resp. jeho právnemu
predchodcovi.
Ďalej súd uvádza, že zákon č. 229/1991 Zb. v ustanovení § 5 ods. 3 výslovne zakazuje
prevody nehnuteľností, na ktoré bol uplatnený reštitučný nárok, a to až do ich vydania oprávnenej
osobe. Žalovaný toto zákonné ustanovenia nerešpektoval a sporný pozemok predal právnemu
predchodcovi žalobcu v čase, keď bol na sporný pozemok uplatnený reštitučný nárok. Napokon
zodpovednosť žalovaného za škodu možno vyvodiť aj z toho, že žalovaný tým, že pred uzavretím
kúpnej zmluvy dôsledne nezisťoval, či na sporný pozemok nie je uplatnený reštitučný nárok,
porušil všeobecnú prevenčnú povinnosť, ktorá je obsiahnutá v § 415 Občianskeho zákonníka, ide
tu o porušenie právnej povinnosti, ktoré zakladá nárok na náhradu škody. Zároveň súd uviedol, že
v ďalšom konaní bude súd prvého stupňa zisťovať výšku škody.
Uvádzame, že Okresný súd Bratislava I je právnym záverom odvolacieho súdu, že
žalovaný zodpovedá za vzniknutú škodu, viazaný.
Žalobca listom zo dňa 10.4.2008, doplneným dňa 19.5.2008 navrhol hlavnému mestu
uzatvorenie mimosúdnej dohody v predmetnom spore a požadoval zaplatenie sumy vo výške

5 627 877 Sk, ktorá pozostávala z istiny vo výške 5 120 638 Sk, súdneho poplatku za podanie
žaloby vo výške 200 000 Sk a súdneho poplatku za podanie odvolania voči rozsudku vo výške
307 240 Sk.
Žalobcovi bolo listom zo dňa 26.11.2008 oznámené, že na základe doterajšieho priebehu
súdneho konania je vedenie hlavného mesta SR Bratislavy toho názoru, že je jednoznačne
nevyhnutné vykonať znalecké dokazovanie týkajúce sa dôvodu omeškania žalobcu a samotnej
výšky škody a až na základe výsledkov dokazovania je možné uvažovať o prípadnom uzatvorení
mimosúdnej dohody s navrhovateľom.
Okresný súd Bratislava I. dal vypracovať znalecký posudok č. 75/2009 vo veci
zodpovedania uložených otázok o predmete súdneho konania vedeného na Okresnom súde
Bratislava I, č.k. 08 C 41/03 týkajúce sa stavebných prác na pozemku parc.č. 17336/29, o výmere
878 m2 , zapísanej na liste vlastníctva č. 5061, pre k.ú. Bratislava – Rača na základe zmluvy
o dielo č. 3028/99, uzatvorenej medzi CZB INVEST s.r.o. a Pozemným staviteľstvom Nitra a.s.
Znalec okrem iného uviedol, že k podstatnému omeškaniu prišlo v prvej polovici výstavby,
najmä v omeškaní dokončenia hrubej stavby vrátane priečok a strechy, najmä z dôvodu
nerozvinutia prác pre vydané predbežné opatrenie.
Znalecký posudok obsahuje závery ktoré zhoršujú postavenie hlavného mesta v konaní,
pretože sa dá predpokladať, že súd bude za rozhodujúcu považovať skutočnosť, že znalec označil
predbežné opatrenie za príčinu omeškania zhotoviteľa s výstavbou.
Žalobca listom zo dňa 22.9.2011, doplneným dňa 15.12.2011 opätovne navrhol hlavnému
mestu uzatvorenie mimosúdnej dohody v predmetnom spore a požadoval zaplatenie sumy vo
výške 319 133, 07 Eur, ktorú tvoria:
- istina vo výške 169 974,04 Eur
- 50% úrokov ž omeškania odo dňa 8.11.2002 do 29.2.2012 vo výške 126 702, 79 Eur
- súdny poplatok za podanie žaloby vo výške 6 638,78 Eur
- súdny poplatok za podanie odvolania voči rozsudku vo výške 10 198,50 Eur
- 50% trov právneho zastúpenia vo výške 5 618,96 Eur.
Dňa 7.3.2012 sa uskutočnilo sa rokovanie zástupcov spol. CZB REAL s.r.o. s riaditeľom
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorého predmetom bolo rokovanie o mimosúdnom
vyriešení sporu.
Následne listom zo dňa 8.3.2012 žalobca upravil svoj návrh mimosúdneho urovnania, a to
tak, že z dôvodu náhrady škody, požaduje zaplatenie sumy vo výške 315 000,00 Eur, ktorá bude
uhradená spoločnosti CZB REAL s.r.o. v dvoch splátkach nasledovne:
- prvá splátka vo výške 157 500,00 Eur bude splatná do 30 dní odo dňa uzavretia mimosúdnej
dohody
- druhá splátka vo výške 157 500,00 Eur bude splatná najneskôr v lehote do 28.3.2013.
Spoločnosť CZB REAL s.r.o. vo svojom návrhu zároveň uvádza, že hodnota sporu by
ku dňu 28.2.2013 (navrhovaný termín splatnosti druhej splátky urovnania) predstavovala
sumu 478 650, 65 Eur, spoločnosť napriek tomu požaduje v mimosúdnom urovnaní len
sumu 315 000,00 Eur a ústretovosť prejavila aj tým, že súhlasí so zaplatením tejto sumy
v dvoch splátkach, pričom nebude požadovať akékoľvek úročenie splátok.

Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody v právnej veci žalobcu: CZB Real, s. r. o.,
proti žalovanému: hlavné mesto SR Bratislava, o náhradu škody vo výške 315 000,00
Eur, č. k. 18 C 41/2003
Kód uzn.: 5.11.2

Uznesenie č. 497/2012
zo dňa 12. 04. 2012
Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť riešenie súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 18 C 41/03,
v právnej veci žalobcu: CZB Real, s. r. o., proti žalovanému: hlavné mesto SR Bratislava,
uzavretím mimosúdnej dohody, ktorej predmetom bude:
1.

Záväzok hlavného mesta SR Bratislava zaplatiť spoločnosti CZB REAL s.r.o.,
Rajská 15/A, Bratislava, IČO 35807679, titulom náhrady škody, sumu vo výške
315 000,00 Eur, ktorá bude uhradená spoločnosti CZB REAL, s.r.o., Rajská 15/A,
Bratislava, IČO 35807679, v dvoch splátkach nasledovne:
1.1 prvá splátka vo výške 157 500,00 Eur bude splatná do 30 dní odo dňa uzavretia
mimosúdnej dohody,
1.2 druhá splátka vo výške 157 500,00 Eur bude splatná najneskôr v lehote do
28. 03. 2013.

2. Záväzok spoločnosti CZB REAL, s.r.o., že do 15 dní odo dňa zaplatenia prvej splátky vo
výške 157 500,00 Eur, zoberie žalobný návrh v konaní na Okresnom súde Bratislava I,
č. k. 18 C 41/03 v celom rozsahu spať a záväzok spoločnosti CZB REAL, s.r.o., že
v tejto veci nebude voči hlavnému mestu SR Bratislave uplatňovať žiadne ďalšie nároky
a nebude požadovať ďalšie plnenia.
Hlavné mesto SR Bratislava a spoločnosť CZB REAL, s.r.o., sa v mimosúdnej dohode
zaviažu, že si pri späťvzatí žalobného návrhu nebudú uplatňovať náhradu trov konania a trov
právneho zastúpenia v súdnom spore vedenom na Okresnom súde Bratislava I.,
č. k. 18 C 41/03, v právnej veci žalobcu: CZB REAL, s.r.o., proti žalovanému: hlavné mesto
SR Bratislava.
---

