
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. 09. 2013 
 

 
 

Informácia  
k návrhu riešenia sporu formou náhradných pozemkov – Ing. Ivan Hitka 

Info 
N 

 
 
 

 
 

 
 

September 2013 
 
 
 
 
 

 
 
 
Predkladateľ: 
 
Mgr. Rastislav Gajarský, v. r. 
riaditeľ magistrátu 
 
 
 
Zodpovedný: 
 
Ing. Ivan Krištof, v. r. 
vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
 
 
Spracovateľ: 
 
Mgr. Martina Dobiašová, v. r. 
oddelenie správy nehnuteľností 
 
 
 
 

 
 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Informáciu s uznesením mestskej rady 
3. Návrh riešenia z 3. 07. 2013 
4. Snímky z mapy 3x 
5. Vyjadrenie zo dňa 18. 07. 2013 
6. Výpis z komisie MsZ 
 



 
 
          
 
         kód uzn. 5.2 
             5.2.4 
                
 

NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
 

berie na vedomie 
 
 

Informáciu k návrhu riešenia sporu formou náhradných pozemkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia  
 

Listom zo dňa 21.5.2013 bola hlavnému mestu SR Bratislave cestou Ministerstva 
spravodlivosti SR postúpená žiadosť pána Ing. Ivana Hitku o nápravu vo veci nezákonného konania 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

Oddelenie správy nehnuteľností v snahe riešiť tento dlhodobo pretrvávajúci problém 
pripravilo  na rokovanie  operatívnej porady primátora dňa 3.6.2013  informačný materiál, ktorý 
okrem toho, že obsahoval zhrnutie skutkového a právneho stavu, obsahoval aj návrh na urovnanie  
spornej veci, a to formou poskytnutia náhradného pozemku reštituentom - Dušanovi Kováčovi, Ing. 
Ľubici Hitkovej a Alene Poláčekovej. 

Operatívna porada primátora sa materiálom zaoberala, zobrala na vedomie informáciu 
o stave prebiehajúceho reštitučného konania a navrhla aby vzhľadom na aktuálnu situáciu boli 
vytipované pozemky, ktoré by mohli byť poskytnuté ako náhradné pozemky  v prípade, že hlavné 
mesto v reštitučnom konaní nebude úspešné, resp. sa sporné strany rozhodnú uzatvoriť spor 
dohodou.   

Hlavné mesto vykonalo audit svojich pozemkov, ktoré by svojou výmerou a lokalitou 
približne zodpovedali  náhrade za pozemky registra „C“ parc. č. 2185/3 - záhrada vo výmere 658 
m2 a parc. č. 2185/20 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 269 m2 v k. ú. Staré Mesto 
o celkovej výmere 917 m2, a pripravilo tri  možné varianty riešenia : 

 
1. variant : pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 4566 – ostatné plochy vo 

výmere 618 m2 a parc.č. 4568 – záhrady vo výmere 2079 m2 v k. ú. Staré Mesto. Predmetné 
pozemky sa nachádzajú v lokalite Mlynská dolina, v súčasnosti sú v podielovom spoluvlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy a súkromných osôb, každý v ½ - ici. Hlavné mesto bolo zo strany 
podielových spoluvlastníkov už v minulosti oslovené so žiadosťou o reálnu deľbu nehnuteľností, na 
základe ktorej by každý zo spoluvlastníkov nadobudol reálnu časť pozemku do svojho výlučného 
vlastníctva.  

2. variant : pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 4974/2 – ostatné plochy vo 
výmere 1777 m2 v k. ú. Vinohrady. Pozemok sa nachádza v blízkosti Jeséniovej a Strážnej ulice na 
Kolibe v lokalite so zástavbou rodinných domov.  

3. variant je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 4729/1 – záhrady vo 
výmere 1364 m2   v k. ú. Staré Mesto. Pozemok sa nachádza na Matúšovej ulici v blízkosti lesa. 

 
Výmery uvedených pozemkov mali byť prispôsobené tak, aby čo najpresnejšie 

korešpondovali s výmerou sporných pozemkov. 
 

Uvedený návrh riešenia bol oznámený pánovi Ing. Ivanovi Hitkovi listom zo dňa 3.7.2013, 
na ktorý následne reagoval vyjadrením zo dňa 18.7.2013, v ktorom uvádza, že návrh hlavného 
mesta nie je z jeho strany akceptovateľný nakoľko takéto riešenie už vylúčil na osobnom stretnutí 
na magistráte hlavného mesta SR Bratislavy 20.11.2012. Podľa jeho názoru mesto nepredložilo 
znalecký posudok, prípadne analýzu, cenový odhad, z ktorého by mesto vychádzalo pri vyčíslení 
sumy na urovnanie sa s reštituentmi v súvislosti s pozemkami v k.ú. Staré Mesto v Bratislave. 

 Ďalej vo svojom vyjadrení uvádza, že reštituenti nebudú preberať na seba riziká 
a povinnosti mesta. Poukazuje na skutočnosť, že ak má mesto vhodné pozemky môže tieto 
bezodkladne predať a z predaja refundovať reštituentom finančné odškodnenie v rámci mimosúdnej 
dohody. Vo svojom liste ďalej poukazuje na vek reštituentov, ktorý im neumožňuje zmysluplne 
využiť náhradný pozemok na výstavbu pre vlastné účely, či podnikateľské účely. 
 Z vyššie uvedeného vyplýva, že náhradný pozemok v súčasnosti nie je pre reštituentov 
priechodný a naďalej trvajú na uzatvorení mimosúdnej dohody.  
 
  
 
 
 



K 31.1.2013 požadovali zaplatiť sumu  2 547 656,00 Eur, ktorá pozostávala z týchto častí: 
 
- bezdôvodné obohatenie za roky 1977-1997            13 905 x 20 rokov      278 100,00 Eur   
v sume 15 Eur/m2 /rok - ročne 13 905,00 Eur 
 
- úroky z tejto sumy – 9,25%                                                                          25 724,00 Eur 
 
- bezdôvodné obohatenie za roky 1997-2012           46350 x 15 rokov        695 250,00 Eur   
v sume 50 Eur/m2 /rok - ročne 46 350 Eur 
 
- úroky z tejto sumy – 9,25%                                                                          64 310,00 Eur 
 
- nemajetková a morálna ujma                                                                         97 335,00 Eur 
(10% zo sumy 973 350,00 Eur) 
 
- trhová hodnota nehnuteľnosti v súčasnosti 
v sume 1 050 Eur/m2                                                     1 050 Eur/m2 x 927 m2      973 350,00 Eur   
 
- úroky z omeškania (9,25%) – 1977-1989, t.j. 12 x 921 Eur                            11 052,00 Eur 
- úroky z omeškania (9,25%) – 1989-1995, t.j. 6 x 7 062 Eur                           42 372,00 Eur 
- úroky z omeškania (9,25%) – 1995-2012, t.j. 17 x 21 186 Eur                   360 1621,00 Eur 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                                                                                                    spolu   2 547 656,00 Eur 

 
 
Reštituenti vo svojom návrhu na mimosúdnu dohodu zo dňa 17.12.2012 uviedli, že : „ ak bude 
mimosúdna dohoda schválená po 31.1.2013 ( zároveň jej schválenie podmienili stiahnutím 
odvolania, ktoré podalo hlavné mesto voči rozhodnutiu   Obvodného pozemkového úradu ), bude 
suma požadovaná reštituentmi predstavovať finančné plnenie vo výške 3,0 mil. Eur, a tiež si budú si 
reštituenti nárokovať aj odmenu 20 -50 % z výšky škody, ktorá im vznikne. 

 
K návrhu Ing. Hitku uvádzame nasledovné. Ing. Hitka požaduje vydanie bezdôvodného 

obohatenia od roku 1977 až do súčasnosti. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia je právom 
majetkovým a preto sa premlčuje vtedy, ak sa nevykonalo v dobe zákonom stanovenej. Na 
premlčanie súd prihliadne na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno 
premlčané právo veriteľovi priznať. Premlčujú sa všetky majetkové práva. Doby premlčania na 
vydanie získaného bezdôvodného obohatenia sa môžu premlčať :  

1. v subjektívnej dobe podľa ust. § 107  ods.1 Občianskeho zákonníka sa právo na vydanie 
bezdôvodného obohatenia  premlčí za 2 roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k 
bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.  

2. v objektívnej dobe podľa ust.  § 107 ods.2  najneskôr sa právo na vydanie plnenia z 
bezdôvodného obohatenia premlčí za 3 roky  

3. ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, toto sa premlčí za 10 rokov odo dňa keď k 
nemu došlo.  

Začiatok plynutia premlčacích dôb je určený okamihom, keď došlo k získaniu 
bezdôvodného obohatenia.  

Pri uplatnenom bezdôvodnom obohatení za roky 1977-1997 v sume 15 Eur/m2/rok  v 
celkovej sume 278 100,- Eur,  ako aj úroky z tejto sumy vo výške 25 724,- , spolu 303 824,- Eur,  
namietneme, že sú premlčané nakoľko márne uplynula dvojročná  premlčacia lehota na jeho 
uplatnenie. 
 Taktiež bezdôvodné obohatenie za roky 1997-2012 v sume 50 Eur/m2/rok v celkovej sume 
695 250,- Eur, ako aj úroky z tejto sumy vo výške 64 310,- , spolu vo výške 759 560,- Eur, 
namietneme, že sú premlčané sčasti  a to za obdobie rokov 1997-2011. 



V prípade, ak by Krajský súd nevyhovel odvolaniu hlavného mesta proti rozhodnutiu 
Obvodného pozemkového úradu v Bratislave č. k. 1108/92, Zn. 5051/12/456/07/MBE zo dňa 
28.9.2012,  ktorým bolo reštituentom priznané vlastnícke právo, reštituenti by sa stali vlastníkmi 
pozemkov registra „C“ parc.č. 2185/3 - záhrada vo výmere 658 m2 a parc. č. 2185/20 - zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 269 m2 a následne by došlo k súdnemu konaniu, v ktorom by 
požadovali bezdôvodné obohatenie, tak ako to uviedol Ing. Hitka, hlavné mesto  by sa mohlo 
účinne brániť a vznieslo by vyššie uvedené námietky premlčania v zmysle § 107 OZ.  
 
   
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 956/2013 zo dňa 12. 09. 2013 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy prerokovať „Informácia k návrhu riešenia sporu formou náhradných 
pozemkov – Ing. Ivan Hitka“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


























