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NÁVRH   UZNESENIA 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

späťvzatie žalobného návrhu vedeného na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 15C/83/2016, 

v právnej veci žalobcu hlavné mesto SR Bratislava, proti žalovanému Invesco Bratislava Hotel 

Investment a.s., o určenie sumy, za ktorú má byť predkupné právo uplatnené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

PREDMET: Návrh na späťvzatie žalobného návrhu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto – Žabotová 1 Bratislava, a to k stavbe so súp. č. 103205 

a k pozemkom parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6 

 

ŽIADATEĽ:  Invesco Bratislava Hotel Investment a.s.  

 Karadžičova 16, 821 08 Bratislava 

 IČO: 34 147 063 

      

ŠPECIFIKÁCIA  STAVBY 

 

súp. č.         druh stavby    na pozemku parc. č. _     _LV č. ____ 

103205        hotel Žabotova                  7314/1               5603 

 

ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV 

 

parc.  č.         druh pozemku       výmera v m2 _  ____    _LV č. ____ 

7314/1           zastavané plochy             1745              5603 

7314/5           zastavané plochy         4   5603 

7314/6           zastavané plochy         53           _ 5603___ 

     Spolu:  1 802 m2 

 

SKUTKOVÝ STAV  

  

 Predmet žiadosti 

Na pojednávaní konanom dňa 02.02.2018 Okresný súd Bratislava I, č.k. 15C/83/2016 

vyzval hlavné mesto na späťvaztie žalobného návrhu podľa § 138 zákona č. 160/2015 Z.z. 

Civilného sporového poriadku (ďalej aj ako „CSP“) z dôvodu, že v danej veci ide podľa súdu 

prvej inštancie o absolútne nedôvodnú žalobu.   

 

 Dôvod a účel žiadosti 

 Hlavné mesto SR Bratislava na základe Kúpnej zmluvy č. 048303779700 zo dňa 

29.7.1997 previedlo predmet žiadosti na spoločnosť MAANA a.s. (neskôr premenovaná na 

spoločnosť Invesco Bratislava Hotel Investsment, a.s.) za kúpnu cenu 461 624,11 Eur. Kúpna 

zmluva bola uzatvorená s podmienkou zriadenia predkupného práva na dobu 30 rokov za 

sumu 461 624,11 Eur, pričom podľa uvedenej kúpnej zmluvy dohodnutá kúpna suma môže byť 

zvýšená o preukázateľné náklady vynaložené na zhodnotenie objektu. Predkupné právo je 

upravené v čl. VII vedľajšie ustanovenia kúpnej zmluvy a v súčasnosti je zapísané na LV č. 5603 

v časti „C-ťarchy“. K daným pozemkom sú na LV č. 5603 vedené ťarchy, záložné právo 

v prospech UniCredit Bank Austria podľa V-25889/10 zo dňa 6.10.2010 a V-25893/10 zo dňa 

6.10.2010.  

Dňa 21.3.2016 bola hlavnému mestu SR Bratislave doručená ponuka na uplatnenie 

predkupného práva k predmetu žiadosti podaná spoločnosťou Invesco Bratislava Hotel 

Investment a.s. Uvedená ponuka na uplatnenie predkupného práva ani následné podania zo dňa 

15.6.2016, 13.7.2016 a 14.7.2016 neobsahovali listiny preukazujúce výšku nákladov 

vynaložených na zhodnotenie objektu. Súčasťou ponuky bola iba faktúra zo dňa 20.9.2010, bez 

akýchkoľvek príloh.  

Napriek výzvam žiadateľ listiny preukazujúce výšku nákladov vynaložených na 

zhodnotenie objektu nepredložil. Z dôvodu, že išlo o ponuku realizovanú podľa §  602 a nasl. 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov bolo nevyhnutné 

predložiť neúplnú ponuku zo dňa 21.3.2016 na prerokovanie do orgánov mesta s návrhom na 

neuplatnenie predkupného práva.   

 



 V súlade s ustanovením § 605 Občianskeho zákonníka, ak nie je dohodnutá doba, dokedy 

sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po 

ponuke teda v lehote do 21.5.2016.   

 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy materiál prerokovalo na svojom 

zasadnutí konanom dňa 28.4.2016 a prijalo Uznesenie č. 483/2016, ktorým požiadalo primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy na podanie návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ktorý sa 

zakáže nakladať s nehnuteľnosťami a na podanie žaloby na určenie sumy za ktorú má byť 

predkupné právo k daným nehnuteľnostiam uplatnené.  

Podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 483/2016 zo 

dňa 28.4.2016 podalo hlavné mesto SR Bratislava dňa 29.6.2016 žalobný návrh vo veci 

určenia sumy, za ktorú má byť predkupné právo uplatnené.  

Podaním zo dňa 19.12.2016 žiadateľ ponuku doplnil o Znalecký posudok č. 169/2016 zo 

dňa 15.12.2016 vyhotovený Ústavom stavebnej ekonomiky, s.r.o., so sídlom Miletičova 21, 

Bratislava. Podľa záveru zo Znaleckého posudku č. 169/2016 výška nákladov na rekonštrukciu 

objektu „hotel Mercure na Žabotovej ulici v Bratislava“ k dátumu 16.11.2016 v súčasnej cenovej 

úrovni je rovná sume 15 817 159,28 eur bez DPH. Suma zhodnotenia podľa vypracovaného 

znaleckého posudku je vyššie ako ponúknutá kúpna cena.  

 Okresný súd Bratislava I na pojednávaní konanom dňa 02.02.2018 vyzval hlavné 

mesto na späťvzatie žaloby z dôvodu, že súd považuje návrh za nedôvodný. Súd má za to, že 

hlavné mesto nepreukázalo naliehavý právny záujem na podaní a z dôvodu, že právo hlavného 

mesta nemôže byť neisté resp. ohrozené, pretože bol predložený znalecký posudok č. 169/2016, 

ktorý zhodnotil výšku nákladov na rekonštrukciu objektu.  

 Na podanie žalobného návrhu zaviazalo primátora Mestské zastupiteľstvo prijatým 

uznesením, preto rozhodnutie o späťvzatí žalobného návrhu resp. o pokračovaní v spore je 

výlučne v kompetencií poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.   

 Termín ďalšieho pojednávania, na ktorom súd očakáva dispozíciu so žalobným návrhom 

zo strany hlavného mesta bol stanovený na 27.04.2018.  

     

  Stanovenie kúpnej ceny 

Čl. VII Kúpnej zmluvy zo dňa 29.7.1997 obsahuje  vedľajšie ustanovenie podľa ktorého 

„má predávajúci predkupné právo za kúpnu cenu 461 624,11 Eur, ktorá môže byť zvýšená 

o preukázateľné náklady vynaložené na zhodnotenie objektu. 

Podľa záveru zo Znaleckého posudku č. 169/2016 predloženého žiadateľom dňa 

19.12.2016 výška nákladov na rekonštrukciu objektu „hotel Mercure na Žabotovej ulici 

v Bratislava“ k dátumu 16.11.2016 v súčasnej cenovej úrovni je rovná sume 15 817 159,28 

eur bez DPH. 

  

 Zákonná úprava podľa CSP  

 Za podanie žalobného návrhu zaplatilo hlavné mesto súdny poplatok v sume 99,50 eur. 

V prípade späťvzatia žalobného návrhu na vytýčenom pojednávaní nebude hlavnému mestu 

vrátený zaplatený súdny poplatok.  

 V prípade, ak Mestské zastupiteľstvo rozhodne v konaní pokračovať žalobný návrh bude 

zo strany Okresného súdu Bratislava I zamietnutý ako nedôvodný podľa § 138 CSP a žalovaný 

spoločnosť Invesco Bratislava hotel Investment a.s. má nárok na náhradu trov súdneho konania 

a právneho zastúpenia, ktorých výšku nie je možné vopred stanoviť.  

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 644/2018 zo dňa 12. 04. 2018 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy prerokovať „Návrh na späťvzatie žalobného návrhu 

k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto – Žabotová 1 Bratislava, a to k stavbe so 

súp. č. 103205 a k pozemkom  parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6“. 

 

 

 

















































  

  


