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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí poskytnutie  častí  pozemkov v k. ú. Staré Mesto, a to pozemkov: 
 - parc. č. 21739/41, zastavaná plocha vo výmere 332 m2 
 - parc. č. 21739/42, zastavaná plocha vo výmere 66 m2,  
ktoré vznikajú na základe GP č. 23/2012, IČO: 359 769 42, vyhotoveného Ing. Jánom Križanom, z  
pozemku parc. č. 21739/1, ostatné plochy vo výmere 1223 m2, zapísanom na liste vlastníctva č. 
8925 ako parcela registra „E“ 
 - parc. č. 8056/25, zastavaná plocha vo výmere 212 m2, ktorý vzniká na základe GP č. 
23/2012, IČO: 359 769 42, vyhotoveného Ing. Jánom Križanom, z pozemku parc. č. 8056/1, 
ostatné plochy vo výmere 2771 m2  v k. ú. Staré Mesto, zapísanom na liste vlastníctva č. 1656 ako 
parcela registra „C“, 
do vlastníctva Národnej banky Slovenska, ako kompenzáciu za pozemky parc. č.  8056/21 
a 8056/22 v k. ú. Staré Mesto. 

 Prevod pozemkov sa uskutoční za účelom majetkovoprávneho vysporiadania ako 
mimosúdna dohoda, čo možno považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie  
 
ŽIADATE Ľ  : Národná banka Slovenska 
    ul. Imricha Karvaša 
    813 25 Bratislava  
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parcelné číslo  druh pozemku   výmera v m2  poznámka  
21739/41                     zastavaná plocha     332 m2  GP  
21739/42                     zastavaná plocha        66 m2  GP 
8056/25   zastavaná plocha     212 m2  GP 
____________________________________________________________________________ 
      spolu:                610 m2    
 
SKUTKOVÝ STAV   
  

Hlavné mesto SR Bratislava dobromyseľne nadobudlo pozemky parc. č.  8056/21 
a 8056/22 v k. ú. Staré Mesto (predtým PK pozemky parc. č. 8065 a 8066) v celkovej výmere           
610 m2 na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ďalších predpisov, keď toto 
vlastníctvo bolo v evidencii nehnuteľností riadne zapísané na nášho právneho predchodcu – 
Mestskú správu komunikácií.  

Keďže v tom čase neboli voči vlastníctvu hlavného mesta SR Bratislava vznesené žiadne 
námietky, bolo vyhovené žiadosti žiadateľa a pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislava, nachádzajúce sa pod budovou v jeho vlastníctve, mu boli kúpnou zmluvou zo dňa 14. 
9. 1994 prevedené. Okrem iného boli predmetom zmluvy  i sporné pozemky v celkovej výmere 
610 m2. Pri cene 25 000,- Sk/m2 tak bola na účet hlavného mesta SR Bratislava za tieto pozemky 
prevedená suma v celkovej výške 15 250 000,- Sk (506 207,26,- EUR). 

Na základe citovanej zmluvy sa Národná banka Slovenska síce stala vlastníkom vyššie 
uvedených pozemkov, avšak následne sa k vlastníctvu pozemkov prihlásila fyzická osoba, ktorá 
podala na súd návrh na určenie vlastníckeho práva. Účastníkom tohto súdneho sporu hlavné mesto 
SR Bratislava nebolo, o jeho konaní a priebehu nemalo vedomosť. Súdne konanie bolo ukončené 
právoplatným rozsudkom súdu, ktorý určil, že predmetné pozemky patrili ku dňu 1. 1. 1995 pani 
Ružene Rainišovej. Následkom tohto rozhodnutia súdu vzniklo na strane hlavného mesta SR 
Bratislava bezdôvodné obohatenie, lebo síce dobromyseľne, ale v rozpore so 
skutočnými vlastníckymi vzťahmi previedlo pozemky, ktoré mu v skutočnosti nepatrili. 

Podrobným prešetrením dostupných listín sme zistili, že pri zápise vlastníckeho práva 
v prospech  právneho predchodcu hlavného mesta SR Bratislava došlo k omylu zo strany 
vtedajšieho katastrálneho orgánu, ktorý v rámci reambulácie vykonanej v roku 1982 pričlenil 
predmetné pozemky k inému pozemku bez toho, aby disponoval právnym titulom, ktorý by ho na 
takéto konanie oprávňoval a navyše nevyznačil informáciu o tom, že by bol pozemok 
neusporiadaný, na list vlastníctva. Z uvedeného dôvodu, pre chybu, ktorá nastala v minulosti a 
mimo sféry vplyvu hlavného mesta SR Bratislava, resp. jeho právneho predchodcu, došlo k tomu, 
že mesto nemalo žiadne pochybnosti o svojom vlastníctve k pozemku a s týmto so starostlivosťou 
riadneho vlastníka aj nakladalo. Námietka vydržania vlastníckeho práva, vznesená žiadateľom 
v súdnom konaní, nebola zo strany súdu akceptovaná. 



Hoci nezavineným konaním, predsa došlo ku škode na strane Národnej banky Slovenska, 
ktorá predmetnú výmeru – 610 m2 musela opätovne odkúpiť od novej vlastníčky a teda oprávnene 
požaduje od hlavného mesta SR kompenzáciu za finančné prostriedky, ktoré uhradila hlavnému 
mestu z právneho titulu, ktorý odpadol. V zmysle § 451 Občianskeho zákonníka kto sa na úkor 
iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. Bezdôvodným obohatením je majetkový 
prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo 
plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých 
zdrojov. Nárok vznesený žiadateľom tak možno považovať za oprávnený a vzhľadom na 
skutočnosť, že súd právoplatne rozhodol až v roku 2010, nie je možné namietať ani premlčanie.  
Kúpna zmluva je bezpochyby v tej časti, v ktorej boli predmetom prevodu sporné pozemky, 
neplatná,  a preto plnenie z nej v tomto rozsahu možno považovať za bezdôvodné obohatenie, 
ktoré sa má vydať. Bezdôvodné obohatenie možno vydať dobrovoľne, v prípade, ak 
k dobrovoľnému plneniu nedôjde, je nárok vymáhateľný súdnou cestou, pričom tento spôsob bude 
nákladnejší, ak vezmeme do úvahy náklady na súdne konanie, súdny poplatok, súdne trovy 
a v neposlednej miere aj poplatok za omeškanie, ktorý by súd žiadateľovi priznal. V nadväznosti 
na túto skutočnosť sa uskutočnili rokovania na úrovni guvernéra národnej banky a primátora 
hlavného mesta s cieľom nájsť východisko z nastolenej situácie. Ako jedna z možností sa javí 
bezodplatný prevod iných pozemkov v rámci dohody o urovnaní, ktorým by hlavné mesto 
kompenzovalo žiadateľovi už vynaložené finančné prostriedky. Národná banka Slovenska 
výslovne deklarovala, že na takéto riešenie by bola ochotná pristúpiť len v prípade, že by jej boli 
ponúknuté pozemky v bezprostrednej blízkosti jej sídla, ktoré by mohla využívať na parkovanie. 
Pôvodne boli navrhované dve alternatívy zo strany Národnej banky Slovenska a dve alternatívy zo 
strany hlavného mesta SR Bratislava. Bol spracovaný materiál a Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislava  na svojom rokovaní uskutočnenom dňa 26. 4. 2012 uznesením č. 576/2012 
schválilo vysporiadanie tak, ako je špecifikované v návrhu uznesenia, ktoré je prílohou tohto 
materiálu.  

Pre účely zápisu do katastra nehnuteľností bolo potrebné spracovať geometrický plán, 
ktorý určil parcelné čísla a výmery dotknutých pozemkov, a taktiež je potrebné schváliť 
uznesenie, ktoré bližšie konkretizuje podmienky usporiadania.  

Ako doplňujúcu informáciu uvádzame, že Národná banka Slovenska podala na Okresný 
súd Bratislava I. žalobu o zaplatenie sumy 1 435 245 EUR s príslušenstvom, avšak v prípade, že 
dôjde k mimosúdnej dohode v rámci navrhovaného uznesenia, žalobný návrh vezme späť. 
 Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 16.5.2012, kde pri hlasovaní nezískal 
dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 

 
Stanoviská odborných útvarov: 
 
Oddelenie mestskej zelene : pozemok nie je vedený ako plocha verejnej zelene, preto prípadný 
prevod nie je v rozpore so záujmami ochrany mestskej zelene. 
Súhrnné stanovisko za oblasť dopravy: vzhľadom na to, že ide o chodníky a komunikáciu, 
neodporúča ich k majetkovoprávnemu vysporiadaniu.  
Stanovisko referátu generelov : upozorňuje, že ide  o parkoviská pozdĺž komunikácie bez 
technickej infraštruktúry, vyjadruje kladné stanovisko 
 
 
 

 

























































 


