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Materiál obsahuje: 

 

1. Informáciu 

2. Uznesenie MsZ č. 172/2015 zo dňa 

11. 06. 2015  

3. Uznesenie MsZ č. 997/2017 zo dňa  

20. 11. 2017 



 

Informácia 

o stave riešenia predaja pozemkov v k. ú. Staré Mesto, ktorý bol schválený uznesením 

Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 600/1997 z 25. 09. 1997, ktoré bolo 

zrušené uznesením Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 997/2017 zo dňa   

20. 11. 2017  

 

1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo uznesením č. 600/1997 zo 

dňa 25.9.1997, predaj pozemku v katastrálnom území Staré Mesto, parc. č. 2185/3 - záhrada 

vo výmere 927 m2, Ing. Petrovi Nižňanskému a manželke JUDr. Oľge Nižňanskej, bytom 

Jadrová 1, Bratislava, za cenu 2500,- Sk/m2 na stavbu rodinného domu. 

Dňa 15.10.1997 bola medzi hlavným mestom SR Bratislavou ako predávajúcim a Ing. Petrom 

Nižňanským s manželkou JUDr. Oľgou Nižňanskou ako kupujúcimi uzavretá kúpna zmluva, 

ktorej predmetom bol pozemok parc. č. 2185/3 v k. ú. Staré Mesto, vklad vlastníckeho práva 

bol povolený dňa 1.12.1997 pod číslom V-5088/97. 

 

2. Dňa 20.11.2017 poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy potvrdili 

časť C uznesenia č. 938/2017 zo dňa 28.9.2017,  

 

II. časť C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2017 

zo dňa 28.9.2017 

„ Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

C. zrušuje   

6. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

6.1. č. 600/1997 zo dňa 25.9.1997“.  

 

3. Prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva na rokovaní dňa 20.11.2017, ktorým poslanci 

mestského zastupiteľstva zrušili Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 600/1997 zo dňa 25. 9. 1997, ktorým bol schválený predaj pozemku manželom 

Nižňanským v roku 1997, nevyvoláva žiadne právne účinky bez iného prejavu vôle zmluvných 

strán, ktorý by smeroval k prípadnému zrušeniu kúpnej zmluvy č. 048804509700 z roku 1997 

a k uzatvoreniu inej dohody o uznaní vlastníckeho práva. 

Samotným schválením uznesenia mestského zastupiteľstva vo všeobecnosti nemôže dôjsť 

k nastúpeniu zamýšľaných účinkov navonok, vo vzťahu k tretím osobám. 

 

4. Prijatím uznesenia, ktorým sa zrušil prevod nehnuteľného majetku z roku 1997 získalo toto 

uznesenie platnosť. Samotná vykonateľnosť uznesenia závisí od prejavu vôle účastníkov 

zmluvných strán založiť, zmeniť, alebo zrušiť právny vzťah.  

 

5. V súlade s ustanoveniami § 11, 12 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v spojení 

s ustanoveniami § 7 a nasl. Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, rozhodnutie 

mestského zastupiteľstva o zrušení Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 600/1997 zo dňa 

25.9.1997, nie je autoritatívnym výrokom obce, ktorým sa individuálny právny vzťah 

účastníkov právneho vzťahu zakladá, mení, alebo ruší. K tomu, aby došlo k zmene právneho 

vzťahu je potrebná vôľa zmluvných strán tento stav zmeniť.   

 

6. Na základe prijatého uznesenia  oddelenie majetkových vzťahov skúmalo možnosť 

zaradenia nehnuteľností, ktoré boli predmetom kúpnej zmluvy v roku 1997 do majetku 

hlavného mesta. Uvedené uznesenie nezakladá samo o sebe vznik vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností. V súlade s ustanoveniami § 132 a nasl. OZ vlastníctvo veci možno 

nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu 

alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom. V súlade s ustanovením § 133 ak  

 

 

 

 

 

 



 

sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo právoplatným 

rozhodnutím o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa 

osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.   

Bez zápisu na list vlastníctva v prospech hlavného mesta SR Bratislavy, nie je možné uvedené 

pozemky účtovne zaradiť v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, nakoľko tieto 

sú v súčasnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5666 v prospech súkromných osôb.  

K zaevidovaniu pozemku do účtovníctva a evidencie hlavného mesta dochádza výlučne na 

základe právnych listín, preukazujúcich vlastnícke právo, ktoré sa na základe rozhodnutia 

o povolení vkladu vlastníckeho práva zobrazia v operáte katastra nehnuteľností.  

 

7. V nadväznosti na prijaté uznesenie mestského zastupiteľstva na rokovaní dňa 20.11.2017, 

bola vlastníkom pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, a to parc. č. 2185/3 - záhrady 

vo výmere 658 m², zapísanej v prospech Tamary Nižňanskej  v podiele ½ a Oľgy Nižňanskej 

v podiele ½, parc. č. 2185/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 269 m2, zapísanej 

v prospech Tamary Nižňanskej  v podiele ½  a Oľgy Nižňanskej v podiele ½, ktoré vznikli 

z pôvodného pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, oznámená skutočnosť o prijatí 

Uznesenia č. 997/2017 a  listom zo dňa 18.1.2018 boli vyzvaní na zaujatie stanoviska 

k uzneseniu, ktoré zrušilo Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 600/1997 zo dňa 25.9.1997. 

JUDr. Oľga Nižňanská vo svojom stanovisku zo dňa 6.2.2018 uviedla, že zrušenie 20 rokov 

starého uznesenia je bez právneho významu a nemá žiadne právne účinky. Zrušenie uznesenia 

nie je listinou, ktorá by spôsobila zrušenie zmluvy a nie ani listinou, ktorá by bola schopná 

revidovať vkladové konanie v katastri nehnuteľností a to tým viac, že toto konanie bolo 

poznamenané ďalšou právnou zmenou, keď vlastníčkou ½ nehnuteľnosti sa v zmysle ďalšej 

kúpnej zmluvy stala po Ing. Petrovi Nižňanskom ( jedna zo strán pôvodnej zmluvy ) jeho 

dcéra Tamara. 

  

8. Doterajší priebeh reštitučného konania: 

8.1  

Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 5 Sp/2-3/2013 z 28.4.2014 zrušil posledné 

rozhodnutie Okresného úradu v Bratislave, ktorým bolo priznané vlastnícke právo k pozemku 

v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2185/3 reštituentom a vec vrátil Okresnému úradu v Bratislave na 

nové konanie. 

8.2  

Proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave podali reštituenti odvolanie, o ktorom 17.6.2015 

rozhodol Najvyšší súd SR 10 Sžr./80/2014, ktorý rozsudok krajského súdu uvedený v bode 1. 

potvrdil.   

8.3  

Reštituenti podali podnet na Ústavný súd Slovenskej republiky.  

8.4  

Ústavný súd Slovenskej republiky uznesením č. k. I. ÚS 469/2015-18 zo dňa 4.11.2015 prijal 

sťažnosť reštituentov, ktorí namietali porušenie svojho základného práva vlastniť majetok. 

8.5  

Ústavný súd SR vydal nález I. ÚS 469/2015-48 zo dňa 19.1.2016, ktorý zrušil právoplatný 

rozsudok Najvyššieho súdu SR 10Sžr/80/2014 zo dňa 17.6.2015.  

8.6  

Najvyšší súd SR vydal dňa 29.6.2016 uznesenie 10 Sžr/65/2015-248, ktorým rozsudok 

Krajského súdu v Bratislave č. k. 5Sp/2-3/2013-133 zo dňa 28.4.2014, v spojení s uznesením 

č. k. 5Sp/2-3/2013-137 zo dňa 28.4.2014 a v znení opravného uznesenia č. k. 5Sp/2-3/2013-

138 zo dňa 28.4.2014 zrušil a vec vrátil späť na Krajský súd v Bratislave na ďalšie konanie.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.7  

Na Krajskom súde v Bratislave Sp. zn.:5Sp/2/2013, 5Sp/3/2013-413 sa konalo posledné 

pojednávanie v uvedenej reštitučnej veci dňa 29.3.2017. Krajský súd  vo veci rozhodol tak, že 

rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Bratislave č. k. 1108/92, Zn. 

5051/12/456/07/MBE zo dňa 28.9.2012,  ktorým bolo rozhodnuté,  že Dušan Kováč, Ing. 

Ľubica Hitková a Alena Poláčeková (ďalej len „Dušan Kováč a spol.) sú oprávnenými 

osobami v zmysle ust. § 4 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov  

k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, spĺňajú podmienky uvedené v ust.  § 6 ods. 1 

písm. k) reštitučného zákona, priznáva sa im vlastnícke právo k nehnuteľnostiam 

v katastrálnom území Staré Mesto, pozemkom registra „C“ parc. č. 2185/3 - záhrada vo 

výmere 658 m2 a parc. č. 2185/20 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 269 m² zrušil 

a vec vrátil Okresnému úradu v Bratislave na ďalšie konanie.  

8.8  

Voči rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave podali reštituenti odvolanie.  

8.9. 

V uvedenej veci rozhodol Najvyšší súd Rozsudkom č. k. 10Sžr/19/2017-525 zo dňa 24.1.2018 

tak, že potvrdil rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 5Sp/2/2013, 5Sp/3/2013-413 zo 

dňa 29.3.2017, ktorý zrušil rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Bratislave č. k. 

1108/92, Zn. 5051/12/456/07/MBE zo dňa 28.9.2012 a vec vrátil Okresnému úradu 

v Bratislave na ďalšie konanie.  

 

9. Vzhľadom na doterajší priebeh konania pred Okresným úradom v Bratislave, ktorý vydal 

tri rozhodnutia v neprospech reštituentov (Dušan Kováč, Elena Hitková a spol.), ako aj 

vzhľadom k tomu, že na pozemku, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy č. 048804509700 

uzatvorenej v zmysle  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 600/1997 stojí rodinný dom 

vo vlastníctve tretích osôb, hlavné mesto ani vlastníci rodinného domu zapísaní na LV č. 

5666, nepristúpili k formálnemu zrušeniu kúpnej zmluvy dohodou. Ku dnešnému dňu 

nedisponujeme právoplatným rozhodnutím Okresného úradu v Bratislave o priznaní 

vlastníckeho práva k predmetnému pozemku. 

 

10. Ďalšie právne kroky hlavného mesta budú vychádzať z právoplatného rozhodnutia  

Okresného úradu v Bratislave o uplatnenom reštitučnom nároku reštituentov, ktoré nastolí 

relevantný právny stav, z ktorého následne vyplynú práva a povinnosti tak pre oprávnenú, ako 

aj pre povinnú osobu.  










