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Návrh uznesenia 
      

 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu      
                          
   

schvaľuje 
        

odpustenie pohľadávky Karolovi Urbanovi, nar. 15.02.1957, Silvánska 5, 841 04 Bratislava 
vo výške 4.669,68 Eur s príslušenstvom, ktorá predstavuje bezdôvodné obohatenie za 
užívanie pozemku bez právneho dôvodu, za obdobie od 01.11.2011 do 31.12.2012.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dôvodová správa 
 
 
PREDMET:  Návrh na odpustenie pohľadávky vo výške 4.669,68 Eur s príslušenstvom,  
 
DLŽNÍK:        Karol Urban, nar. 15.02.1957, Silvánska 5, 841 04 Bratislava                   
 

 
ŠPECIFIKÁCIA POHĽADÁVKY: 

 
Pohľadávka predstavuje rozdiel medzi výškou úhrad dlžníka za obdobie od 01.11.2011 

do 31.12.2012 a výškou bezdôvodného obohatenia vypočítaného v zmysle rozhodnutia           
č. 27/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú pravidlá evidencie, 
realizácie a sledovania zmluvných vzťahov hlavného mesta SR Bratislavy, rozhodnutia          
č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov 
a ceny predbežnej za vecné bremeno a v zmysle geometrického plánu č. 15/2012.  

 
SKUTKOVÝ STAV: 
 

Dlžník ako vlastník domu zapísaného na LV č. 4462, označeného súpisným č. 3104, 
k.ú. Vinohrady, užíval bez právneho dôvodu časť pozemku vo vlastníctve hlavného mesta vo 
výmere 649 m² (parc. č. 19620/2, k.ú. Vinohrady). Mestské lesy listom zo dňa 11.12.2008 dali 
hlavnému mestu podnet na začatie vymáhania pohľadávky vo veci užívania pozemku vo 
vlastníctve hlavného mesta.  Hlavné mesto listom zo dňa 19.01.2009 vyzvalo dlžníka na 
úhradu za užívanie pozemku bez právneho dôvodu za obdobie od 15.10.2007 do 31.12.2008 
(sadzba bola stanovená v zmysle Pravidiel pri realizácii a  sledovaní záväzkových vzťahov 

k nehnuteľnému majetku hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 18.12.1996, ako vyplýva zo 

zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím primátora zo dňa 22.2.1999 v znení dodatkov – 

1Eur/m²/rok). Dlžník dlžnú sumu, na ktorú bol vyzvaný uhradil. Po úhrade dlžnej sumy bol 
spis založený ad acta.  

 
Dňa 03.01.2013 prostredníctvom mailu p. Christian Urban (syn dlžníka) oznámil 

hlavnému mestu, že dlžník vyššie uvedený dom predal dňa 11.12.2012 (na preukázanie tejto 
skutočnosti nám zaslal aj výpis z LV č. 4462). Zároveň požiadal o vyjadrenie, či má dlžník 
k 31.12.2012 ešte nejaké nedoplatky.  

 
Na základe tejto žiadosti preverilo oddelenie legislatívno-právne platby k  31.12.2012 

na finančnom oddelení, nakoľko v systéme Noris bol prístupný len prehľad plnenia 
s predpisom za obdobie do 31.12.2011. Následne bolo zistené, že všetky platby dlžníka, 
ktorými uhrádzal rok 2012 boli priradené na mylné platby z dôvodu, že neboli predpísané       
v Norise. 

 
 Zároveň bolo zistené, že dlžník nebol oddelením nájmov nehnuteľností 

informovaný o zmene výšky sadzby za m²/rok stanovenej pri nájme pozemku pre účely 
využitia – záhrady, záhradkárske osady. V tomto prípade došlo v nadväznosti na prijaté 
rozhodnutie č. 27/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov hlavného mesta SR Bratislavy 
a rozhodnutie č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú 
ceny prenájmov a ceny predbežnej za vecné bremeno k zmene výšky sadzby pôvodnej: 



 

1Eur/m²/rok (1 x 649 m² = 649 Eur/rok) na sadzbu vo výške 7 Eur/m²/rok                        
(7 x 649 m² = 4.543,- Eur/rok). 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené zistenie, oddelenie legislatívno-právne listom zo dňa 

09.01.2013 vyzvalo dlžníka na úhradu sumy vo výške 4.527,04 Eur ako rozdielu medzi 
výškou jeho úhrad za obdobie od 01.11.2011 do 31.12.2012 (773,12 Eur) a výškou 
bezdôvodného obohatenia vypočítaného v zmysle vyššie uvedených rozhodnutí č. 27/2011 
a č. 28/2011 (5.300,16 Eur). Dlžná suma bola vypočítaná podľa dostupných podkladov  tak 
preukazujúcich úhrady, ako aj týkajúcich sa výmery pozemku.  

 
Dňa 01.02.2013 bol oddeleniu legislatívno-právnemu doručený list právnej zástupkyne 

dlžníka, v ktorom v mene dlžníka okrem iného žiada o odpustenie úhrady sumy za užívanie 
výmery 649 m² pozemku parc. č. 19620/2, k.ú., v období od 01.11.2011 do 31.12.2012 
v plnej výške.  

 
Vo svojej žiadosti dlžník uvádza: 
 
- že úhrady za užívanie pozemku bez právneho dôvodu riadne uhrádzal vo výške 

stanovenej hlavným mestom. Na úhradu za užívanie pozemku bez právneho dôvodu bol 
vyzvaný listom zo dňa 19.01.2009 a výška mesačných úhrad bola stanovená v sume 54,08 
Eur, vychádzajúc z Pravidiel pri realizácii a sledovaní záväzkových vzťahov k nehnuteľnému 

majetku hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 18.12.1996, ako vyplýva zo zmien a doplnení 

vykonaných rozhodnutím primátora zo dňa 22.2.1999 v znení dodatkov.  

- že vzhľadom k tomu, že až do 17.01.2013 nemal vedomosť o zmene výšky za cenu 
nájmu pozemku pre účely využitia - záhrady, záhradkárske osady, ktorá bola zvýšená             
7 - násobne, žiada o odpustenie sumy vo výške 4.527,04 Eur. 

- že dňa 03.03.2010 požiadal hlavné mesto o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 
pozemok  parc. č. 19620/2, k.ú. Vinohrady o výmere  649 m². Hlavné mesto uvedenú žiadosť 
odstúpilo mestským lesom listom zo dňa 07.07.2011. Ku dňu predaja domu zapísaného na LV 
č. 4462, označeného súpisným č. 3104, t.j. k 11.12.2012 dlžník zo strany hlavného mesta ani 
zo strany mestských lesov vyjadrenie týkajúce sa nájomnej zmluvy neobdržal.  

- že v mesiaci apríl 2012 mu bola doručená upomienka zaslaná hlavným mestom na 
zaplatenie mesačného nájomného v pôvodnej výške, nakoľko v dôsledku chybného priradenia 
platieb dlžníka, hlavné mesto platbu za mesiac január 2012 neevidovalo. Dlžník poukazuje 
najmä na to, že v danom čase už bolo účinné rozhodnutie č. 27/2011 primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú pravidlá evidencie, realizácie a sledovania 
zmluvných vzťahov hlavného mesta SR Bratislavy a rozhodnutie č. 28/2011 primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej za 
vecné bremeno. 

 
Vzhľadom na uvedené má dlžník za to, že hlavné mesto ho svojím postupom priviedlo 

do omylu, keď mu zmenu výšky za cenu nájmu pozemku pre účely využitia - záhrady, 
záhradkárske osady neoznámilo.  

 
Po tom, ako oddelenie legislatívno-právne vyzvalo dlžníka na úhradu, bol doručený 

mestskými lesmi geometrický plán č. 15/2012, ktorý bol vyhotovený dňa 14.03.2012. 
Vzhľadom na to, že oddelenie legislatívno-právne v čase odoslania výzvy nemalo vedomosť 
o geometrickom pláne č. 15/2012, bola dlžníkovi nesprávne vyčíslená dlžná suma                  
(7 Eur x 649 m²), nakoľko dlžník v zmysle geometrického plánu užíval do 12/2012 
záhradu vo výmere 593 m² a zastavané plochy vo výmere 30 m², t.j. došlo k zmene 



 

výmery užívaného pozemku – záhrady a zároveň k užívaniu pribudla zastavaná plocha. 
V zmysle vyššie uvedených rozhodnutí primátora je sadzba v prípade záhrady 
stanovená vo výške 7 Eur/m²/rok a v prípade zastavanej plochy je sadzba stanovená vo 
výške  17 Eur/m²/rok.                                              

 
Z uvedeného dôvodu oddelenie legislatívno-právne listom zo dňa 17.01.2013 

požiadalo oddelenie nájmov nehnuteľností o vypracovanie  predpisu mesačných úhrad 
za obdobie do 31.12.2012 v súlade s rozhodnutím č. 28/2011, ako aj v súlade 
s geometrickým plánom č. 15/2012. Listom zo dňa 27.03.2013 bola oddeleniu legislatívno-
právnemu zaslaná oddelením nájmov nehnuteľností výška predpisu v súlade s geometrickým 
plánom. V zmysle uvedeného predpisu je dlžník povinný uhradiť hlavnému mestu za obdobie 
od 01.11.2011 do 31.12.2012 sumu vo výške 5.388,72 Eur. K dnešnému dňu eviduje finančné 
oddelenie v prípade úhrad dlžníka za obdobie od 01.11.2011 do 31.12.2012 sumu vo výške 
719,04 Eur. Vzhľadom na uvedené (rozdiel medzi sumou vypočítanou za uvedené obdobie 

a sumou, ktorú v danom období dlžník uhradil) suma, ktorú žiada dlžník odpustiť je vo 
výške 4.669,68 Eur. 

 
Mestské lesy oddeleniu legislatívno-právnemu až po vyššie uvedenej výzve a po 

výpočte predpisu v zmysle geometrického plánu doručili znalecký posudok č. 6/2012, ktorý 
bol vypracovaný k dátumu 26.04.2012, a ktorý bol vypracovaný na zistenie všeobecnej 
hodnoty nájomného za pozemok parc. č. 19620/2, k.ú. Vinohrady. V zmysle znaleckého 
posudku je sadzba za záhradu vo výmere 593 m²  stanovená vo výške 4,558 Eur/m²/rok 
a za zastavané plochy vo výmere 30 m² je sadzba stanovená vo výške 4,811 Eur/ m²/rok.  

 
V prípade, ak nedôjde k odpusteniu dlžnej sumy, bude hlavné mesto žiadať o vydanie 

bezdôvodného obohatenia prostredníctvom súdu. Ako vyplýva zo súdnej praxe, súdy pri 
určovaní výšky bezdôvodného obohatenia v prípade, že medzi účastníkmi súdneho konania 
nedôjde k dohode, vychádzajú z toho, že  peňažná náhrada, ktorú treba poskytnúť, má byť 
ekvivalentom hodnoty veci, ktorú táto vec má v rozhodnom čase. Výška náhrady sa tak určuje 
podľa obvyklej náhrady nájomného vychádzajúc zo znaleckého posudku.  

 
           Materiál bol dňa 11.06.2013 predložený v komisii finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta. Komisia nebola spôsobilá uznášať sa, z dôvodu 
neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. 
   

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 918/2013 zo dňa              
13. 06. 2013, Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať návrh na odpustenie pohľadávky 
Karolovi Urbanovi, nar. 15.02.1957, Silvánska 5, 841 04 Bratislava vo výške 4.669,68 Eur 
s príslušenstvom, ktorá predstavuje bezdôvodné obohatenie za užívanie pozemku bez 
právneho dôvodu, za obdobie od 01.11.2011 do 31.12.2012.  
 

 
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE: 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme materiál v tomto rozsahu 
prerokovať a schváliť odpustenie dlhu vo výške 4.669,68 Eur s príslušenstvom.  

 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 










