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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zmier v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 18C/97/2013, v právnej veci 
žalobcov PhDr. Margite Vitálošovej a spol. proti žalovanému hlavnému mestu SR Bratislava 
o zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno, s podmienkami podľa návrhu súdneho zmieru 
zo dňa 19. 02. 2018, doručeného zo strany právneho zástupcu žalobcov Mgr. Mateja Badu, ktorý 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Príloha k uzneseniu 
 
 
 
 
Žalovaný sa zaväzuje uhradiť žalobcom primeranú náhradu za obmedzenie ich vlastníckeho 
práva k pozemkom (za trvanie zákonného vecného bremena k ich pozemkom nachádzajúcim sa 
v katastrálnom území Vajnory a zapísaných na LV č. 2176 ako parcely registra „C“, parc. č. 
2176/5, ostatné plochy o výmere 4035 m2  a parc. č. 2176/7, ostatné plochy o výmere 392 m2) 
v období od 07.05.2010 do 07.05.2017, a to  
- žalobkyni v I. rade (pani PhDr. Margite Vitálošovej) sumu 3.002,53 EUR (29/198-ín zo 
sumy 20.500,- EUR) spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 1.191, 87 
EUR (29/198-ín zo sumy ročnej odplaty vo výške 3.071,83 EUR / 365 dní = 1,23 EUR x 969 dní 
za obdobie od 07.05.2010 do 31.12.2012) od 08.01.2013 (podľa Výzvy na úhradu náhrady za 
obmedzenie vlastníckeho práva zo dňa 27.12.2012, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu) do 
zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 448,95 EUR (1,23 EUR x 365 dní za obdobie od 
08.05.2013 do 07.05.2014) od 16.10.2014 (podľa Čiastočného späťvzatia a zmeny žaloby zo dňa 
13.10.2014, ktoré spolu s potvrdením o jeho doručení žalovanému tvorí Prílohu č. 2 tohto 
návrhu) do zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 448,95 EUR (1,23 EUR x 365 dní za 
obdobie od 08.05.2014 do 07.05.2015) od 21.05.2015 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej 
náhrady za trvanie vecného bremena zo dňa 13.05.2015, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tohto návrhu) do 
zaplatenia a vo výške 5% ročne zo sumy 897,90 EUR (1,23 EUR x 730 dní za obdobie od 
08.05. 2015 do 07.05.2017) od 16.06.2017 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej náhrady za 
trvanie vecného bremena zo dňa 13.06.2017, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tohto návrhu) do 
zaplatenia; 
 
- žalobkyni v II. rade (pani Veronike Kukučkovej) sumu 3.002,53 EUR (29/198-ín zo 
sumy 20.500,- EUR) spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 1.191, 87 
EUR (29/198-ín zo sumy ročnej odplaty vo výške 3.071,83 EUR / 365 dní = 1,23 EUR x 969 dní 
za obdobie od 07.05.2010 do 31.12.2012) od 08.01.2013 (podľa Výzvy na úhradu náhrady za 
obmedzenie vlastníckeho práva zo dňa 27.12.2012, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu) do 
zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 448,95 EUR (1,23 EUR x 365 dní za obdobie od 
08.05.2013 do 07.05.2014) od 16.10.2014 (podľa Čiastočného späťvzatia a zmeny žaloby zo dňa 
13.10.2014, ktoré spolu s potvrdením o jeho doručení žalovanému tvorí Prílohu č. 2 tohto 
návrhu) do zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 448,95 EUR (1,23 EUR x 365 dní za 
obdobie od 08.05.2014 do 07.05.2015) od 21.05.2015 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej 
náhrady za trvanie vecného bremena zo dňa 13.05.2015, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tohto návrhu) do 
zaplatenia a vo výške 5% ročne zo sumy 897,90 EUR (1,23 EUR x 730 dní za obdobie od 
08.05. 2015 do 07.05.2017) od 16.06.2017 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej náhrady za 
trvanie vecného bremena zo dňa 13.06.2017, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tohto návrhu) do 
zaplatenia; 
- žalobkyni v III. rade (pani Františke Panákovej) sumu 3.002,53 EUR (29/198-ín zo 
sumy 20.500,- EUR) spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 1.191, 87 
EUR (29/198-ín zo sumy ročnej odplaty vo výške 3.071,83 EUR / 365 dní = 1,23 EUR x 969 dní 
za obdobie od 07.05.2010 do 31.12.2012) od 08.01.2013 (podľa Výzvy na úhradu náhrady za 
obmedzenie vlastníckeho práva zo dňa 27.12.2012, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu) do 
zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 448,95 EUR (1,23 EUR x 365 dní za obdobie od 
08.05.2013 do 07.05.2014) od 16.10.2014 (podľa Čiastočného späťvzatia a zmeny žaloby zo dňa 
13.10.2014, ktoré spolu s potvrdením o jeho doručení žalovanému tvorí Prílohu č. 2 tohto 
návrhu) do zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 448,95 EUR (1,23 EUR x 365 dní za 
obdobie od 08.05.2014 do 07.05.2015) od 21.05.2015 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej 
náhrady za trvanie vecného bremena zo dňa 13.05.2015, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tohto návrhu) do 
zaplatenia a vo výške 5% ročne zo sumy 897,90 EUR (1,23 EUR x 730 dní za obdobie od 
08.05. 2015 do 07.05.2017) od 16.06.2017 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej náhrady za 



trvanie vecného bremena zo dňa 13.06.2017, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tohto návrhu) do 
zaplatenia; 
- žalobcovi v IV. rade (pánovi Františkovi Štellárovi) sumu 1.138,89 EUR (1/18-ina zo 
sumy 20.500,- EUR) spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 465,12 
EUR (1/18-ina zo sumy ročnej odplaty vo výške 3.071,83 EUR / 365 dní = 0,48 EUR x 969 dní 
za obdobie od 07.05.2010 do 31.12.2012) od 08.01.2013 (podľa Výzvy na úhradu náhrady za 
obmedzenie vlastníckeho práva zo dňa 27.12.2012, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu) do 
zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 175,20 EUR (0,48 EUR x 365 dní za obdobie od 
08.05.2013 do 07.05.2014) od 16.10.2014 (podľa Čiastočného späťvzatia a zmeny žaloby zo dňa 
13.10.2014, ktoré spolu s potvrdením o jeho doručení žalovanému tvorí Prílohu č. 2 tohto 
návrhu) do zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 175,20 EUR (0,48 EUR x 365 dní za 
obdobie od 08.05.2014 do 07.05.2015) od 21.05.2015 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej 
náhrady za trvanie vecného bremena zo dňa 13.05.2015, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tohto návrhu) do 
zaplatenia a vo výške 5% ročne zo sumy 350,40 EUR (1,23 EUR x 730 dní za obdobie od 
08.05. 2015 do 07.05.2017) od 16.06.2017 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej náhrady za 
trvanie vecného bremena zo dňa 13.06.2017, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tohto návrhu) do 
zaplatenia; 
- žalobkyni v V. rade (pani Eve Golecovej) sumu 1.604,80 EUR (31/396-ín zo sumy 
20.500,- EUR) spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 639,54 EUR 
(31/396-ín zo sumy ročnej odplaty vo výške 3.071,83 EUR / 365 dní = 0,66 EUR x 969 dní za 
obdobie od 07.05.2010 do 31.12.2012) od 08.01.2013 (podľa Výzvy na úhradu náhrady za 
obmedzenie vlastníckeho práva zo dňa 27.12.2012, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu) do 
zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 240,90 EUR (0,66 EUR x 365 dní za obdobie od 
08.05.2013 do 07.05.2014) od 16.10.2014 (podľa Čiastočného späťvzatia a zmeny žaloby zo dňa 
13.10.2014, ktoré spolu s potvrdením o jeho doručení žalovanému tvorí Prílohu č. 2 tohto 
návrhu) do zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 240,90 EUR (0,66 EUR x 365 dní za 
obdobie od 08.05.2014 do 07.05.2015) od 21.05.2015 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej 
náhrady za trvanie vecného bremena zo dňa 13.05.2015, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tohto návrhu) do 
zaplatenia a vo výške 5% ročne zo sumy 481,80 EUR (0,66 EUR x 730 dní za obdobie od 
08.05. 2015 do 07.05.2017) od 16.06.2017 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej náhrady za 
trvanie vecného bremena zo dňa 13.06.2017, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tohto návrhu) do 
zaplatenia; 
- žalobcovi v VI. rade (pánovi Vladimírovi Feketemu) sumu 1.138,89 EUR (1/18-ina zo 
sumy 20.500,- EUR) spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 465,12 
EUR (1/18-ina zo sumy ročnej odplaty vo výške 3.071,83 EUR / 365 dní = 0,48 EUR x 969 dní 
za obdobie od 07.05.2010 do 31.12.2012) od 08.01.2013 (podľa Výzvy na úhradu náhrady za 
obmedzenie vlastníckeho práva zo dňa 27.12.2012, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu) do 
zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 175,20 EUR (0,48 EUR x 365 dní za obdobie od 
08.05.2013 do 07.05.2014) od 16.10.2014 (podľa Čiastočného späťvzatia a zmeny žaloby zo dňa 
13.10.2014, ktoré spolu s potvrdením o jeho doručení žalovanému tvorí Prílohu č. 2 tohto 
návrhu) do zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 175,20 EUR (0,48 EUR x 365 dní za 
obdobie od 08.05.2014 do 07.05.2015) od 21.05.2015 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej 
náhrady za trvanie vecného bremena zo dňa 13.05.2015, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tohto návrhu) do 
zaplatenia a vo výške 5% ročne zo sumy 350,40 EUR (1,23 EUR x 730 dní za obdobie od 
08.05. 2015 do 07.05.2017) od 16.06.2017 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej náhrady za 
trvanie vecného bremena zo dňa 13.06.2017, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tohto návrhu) do 
zaplatenia; 
- žalobkyni v VII. rade (pani Beáte Vítekovej) sumu 465,91 EUR (1/44-ina zo sumy 
20.500,- EUR) spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 184,11 EUR 
(1/44-ina zo sumy ročnej odplaty vo výške 3.071,83 EUR / 365 dní = 0,19 EUR x 969 dní za 
obdobie od 07.05.2010 do 31.12.2012) od 08.01.2013 (podľa Výzvy na úhradu náhrady za 
obmedzenie vlastníckeho práva zo dňa 27.12.2012, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu) do 
zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 69,35 EUR (0,19 EUR x 365 dní za obdobie od 
08.05.2013 do 07.05.2014) od 16.10.2014 (podľa Čiastočného späťvzatia a zmeny žaloby zo dňa 



13.10.2014, ktoré spolu s potvrdením o jeho doručení žalovanému tvorí Prílohu č. 2 tohto 
návrhu) do zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 69,35 EUR (0,19 EUR x 365 dní za 
obdobie od 08.05.2014 do 07.05.2015) od 21.05.2015 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej 
náhrady za trvanie vecného bremena zo dňa 13.05.2015, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tohto návrhu) do 
zaplatenia a vo výške 5% ročne zo sumy 138,70 EUR (0,19 EUR x 730 dní za obdobie od 
08.05. 2015 do 07.05.2017) od 16.06.2017 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej náhrady za 
trvanie vecného bremena zo dňa 13.06.2017, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tohto návrhu) do 
zaplatenia; 
- žalobcovi v VIII. rade (pánovi Pavlovi Zemanovi) sumu 1.138,89 EUR (1/18-ina zo 
sumy 20.500,- EUR) spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 465,12 
EUR (1/18-ina zo sumy ročnej odplaty vo výške 3.071,83 EUR / 365 dní = 0,48 EUR x 969 dní 
za obdobie od 07.05.2010 do 31.12.2012) od 08.01.2013 (podľa Výzvy na úhradu náhrady za 
obmedzenie vlastníckeho práva zo dňa 27.12.2012, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu) do 
zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 175,20 EUR (0,48 EUR x 365 dní za obdobie od 
08.05.2013 do 07.05.2014) od 16.10.2014 (podľa Čiastočného späťvzatia a zmeny žaloby zo dňa 
13.10.2014, ktoré spolu s potvrdením o jeho doručení žalovanému tvorí Prílohu č. 2 tohto 
návrhu) do zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 175,20 EUR (0,48 EUR x 365 dní za 
obdobie od 08.05.2014 do 07.05.2015) od 21.05.2015 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej 
náhrady za trvanie vecného bremena zo dňa 13.05.2015, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tohto návrhu) do 
zaplatenia a vo výške 5% ročne zo sumy 350,40 EUR (1,23 EUR x 730 dní za obdobie od 
08.05. 2015 do 07.05.2017) od 16.06.2017 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej náhrady za 
trvanie vecného bremena zo dňa 13.06.2017, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tohto návrhu) do 
zaplatenia; 
- žalobkyni v IX. rade (pani Gabriele Mažárovej) sumu 1.863,64 EUR (2/22-iny zo sumy 
20.500,- EUR) spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 746,13 EUR 
(2/22-iny zo sumy ročnej odplaty vo výške 3.071,83 EUR / 365 dní = 0,77 EUR x 969 dní za 
obdobie od 07.05.2010 do 31.12.2012) od 08.01.2013 (podľa Výzvy na úhradu náhrady za 
obmedzenie vlastníckeho práva zo dňa 27.12.2012, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu) do 
zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 281,05 EUR (0,77 EUR x 365 dní za obdobie od 
08.05.2013 do 07.05.2014) od 16.10.2014 (podľa Čiastočného späťvzatia a zmeny žaloby zo dňa 
13.10.2014, ktoré spolu s potvrdením o jeho doručení žalovanému tvorí Prílohu č. 2 tohto 
návrhu) do zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 281,05 EUR (0,77 EUR x 365 dní za 
obdobie od 08.05.2014 do 07.05.2015) od 21.05.2015 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej 
náhrady za trvanie vecného bremena zo dňa 13.05.2015, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tohto návrhu) do 
zaplatenia a vo výške 5% ročne zo sumy 562,10 EUR (0,77 EUR x 730 dní za obdobie od 
08.05. 2015 do 07.05.2017) od 16.06.2017 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej náhrady za 
trvanie vecného bremena zo dňa 13.06.2017, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tohto návrhu) do zaplatenia 
a 
- žalobcovi v X. rade (pánovi Milanovi Darnadimu) sumu 3.002,53 EUR (29/198-ín zo 
sumy 20.500,- EUR) spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 1.191, 87 
EUR (29/198-ín zo sumy ročnej odplaty vo výške 3.071,83 EUR / 365 dní = 1,23 EUR x 969 dní 
za obdobie od 07.05.2010 do 31.12.2012) od 08.01.2013 (podľa Výzvy na úhradu náhrady za 
obmedzenie vlastníckeho práva zo dňa 27.12.2012, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu) do 
zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 448,95 EUR (1,23 EUR x 365 dní za obdobie od 
08.05.2013 do 07.05.2014) od 16.10.2014 (podľa Čiastočného späťvzatia a zmeny žaloby zo dňa 
13.10.2014, ktoré spolu s potvrdením o jeho doručení žalovanému tvorí Prílohu č. 2 tohto 
návrhu) do zaplatenia, vo výške 5,05% ročne zo sumy 448,95 EUR (1,23 EUR x 365 dní za 
obdobie od 08.05.2014 do 07.05.2015) od 21.05.2015 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej 
náhrady za trvanie vecného bremena zo dňa 13.05.2015, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tohto návrhu) do 
zaplatenia a vo výške 5% ročne zo sumy 897,90 EUR (1,23 EUR x 730 dní za obdobie od 
08.05. 2015 do 07.05.2017) od 16.06.2017 (podľa Výzvy na zaplatenie primeranej náhrady za 
trvanie vecného bremena zo dňa 13.06.2017, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tohto návrhu) do 
zaplatenia. 
 



Žalovaný sa zároveň zaväzuje nahradiť žalobcom v plnom rozsahu aj trovy konania 
pozostávajúce z uhradeného súdneho poplatku vo výške 2.808,- EUR a trov právneho 
zastúpenia v celkovej sume 5.626,97 EUR, pričom žalovaný sa časť tejto sumy vo výške 
3.089,20 EUR (vrátane DPH) zaväzuje uhradiť v prospech bankového účtu spoločnosti Heringeš 
& Partner, s.r.o. ako predchádzajúceho právneho zástupcu žalobcov za ním vykonané úkony 
právnej služby a časť vo výške 2.537,77 EUR (bez DPH) v prospech bankového účtu Mgr. 
Mateja Badu ako súčasného právneho zástupcu žalobcov za ním vykonané úkony právnej služby. 
 
Spôsob určenia úrokov z omeškania 
 
Pri určení úrokov z omeškania žalobcovia postupovali tak, že zo sumy všeobecnej hodnoty 
ročnej náhrady za trvanie vecného bremena k ich dotknutým pozemkom stanovenej znaleckou 
organizáciou FINDEX s.r.o. v znaleckom posudku č. 72/2017 vo výške 3.071,83 EUR, určili 
sumu ročnej náhrady za zriadenie vecného bremena pripadajúcu na spoluvlastnícke podiely 
jednotlivých žalobcov a túto ešte vydelili počtom dní v roku. Takto získanú sumu dennej odplaty 
za trvanie vecného bremena k dotknutým pozemkom žalobcov pripadajúcu na výmeru 
spoluvlastníckych podielov jednotlivých žalobcov potom násobili počtom dní, za ktoré si 
žalobcovia jednotlivými úkonmi uplatňovali nároky na zaplatenie náhrady za trvanie vecného 
bremena k ich dotknutým pozemkom voči žalovanému. Pokiaľ ide o jednotlivé úkony žalobcov, 
ktoré sú prílohami tohto návrhu, tak právny zástupca žalobcov si v mene žalobcov uplatnil 
u žalovaného 

1. nárok na zaplatenie odplaty (primeranej náhrady) za trvanie vecného bremena k 
dotknutým pozemkom žalobcov počas obdobia od 07.05.2010 do 31.12.2012 listom 
označeným ako „Výzva na úhradu náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva“ zo dňa 
27.12.2012, ktorý bol žalovanému doručený dňa 31.12.2012 s tým, že žalovanému v ňom 
bola poskytnutá 7 dňová lehota na plnenie. Keďže žalovaný predmetnú odplatu za 969 
dní trvania vecného bremena k dotknutým pozemkom žalobcov v stanovenej lehote 
neuhradil, dňa 08.01.2013 sa s úhradou tejto časti odplaty dostal do omeškania. Výzva na 
úhradu náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva zo dňa 27.12.2012 tvorí Prílohu č. 1 
tohto návrhu. 

2. nárok na zaplatenie odplaty (primeranej náhrady) za trvanie vecného bremena k 
dotknutým pozemkom žalobcov počas obdobia od 08.05.2013 do 07.05.2014 podaním 
označeným ako „Čiastočné späťvzatie a zmena žaloby “ zo dňa 10.10.2014, ktoré bol 
žalovanému doručené e-mailom dňa 14.10.2014. Keďže žalovanému v ňom nebola 
stanovená žiadna lehota na plnenie, bol v zmysle §563 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“) povinný splniť dlh deň nasledujúci po 
doručení uvedeného podania. Nakoľko žalovaný ani z tohto podania vyplývajúcu odplatu 
za 365 dní trvania vecného bremena k dotknutým pozemkom žalobcov riadne a včas 
neuhradil, dňa 16.10.2014 sa s úhradou tejto časti odplaty dostal do omeškania. Čiastočné 
späťvzatie a zmena žaloby zo dňa 10.10.2014 spolu s  
e-mailom právneho zástupcu žalobcov zo dňa 14.10.2014 tvoria Prílohu č. 2 tohto 
návrhu. 

3. nárok na zaplatenie odplaty (primeranej náhrady) za trvanie vecného bremena k 
dotknutým pozemkom žalobcov počas obdobia od 08.05.2014 do 07.05.2015 listom 
označeným ako „Výzva na zaplatenie primeranej náhrady za trvanie vecného bremena“ 
zo dňa 13.05.2015, ktorý bol žalovanému doručený dňa 15.05.2015 s tým, že žalovanému 
v ňom bola poskytnutá 5 dňová lehota na plnenie. Keďže žalovaný predmetnú odplatu za 
365 dní trvania vecného bremena k dotknutým pozemkom žalobcov v stanovenej lehote 
neuhradil, dňa 21.05.2015 sa s úhradou tejto časti odplaty dostal do omeškania. Výzva na 
zaplatenie primeranej náhrady za trvanie vecného bremena zo dňa 13.05.2015 tvorí 
Prílohu č. 3 tohto návrhu. 

4. nárok na zaplatenie odplaty (primeranej náhrady) za trvanie vecného bremena k 
dotknutým pozemkom žalobcov počas obdobia od 08.05.2015 do 07.05.2017 listom 
označeným ako „Výzva na zaplatenie primeranej náhrady za trvanie vecného bremena“ 



zo dňa 13.06.2017, ktorý bol žalovanému doručený dňa 14.06.2017. Keďže žalovanému 
v ňom nebola stanovená žiadna lehota na plnenie, bol v zmysle §563 OZ povinný splniť 
dlh deň nasledujúci po doručení uvedeného listu. Nakoľko žalovaný ani z tohto listu 
vyplývajúcu odplatu za 365 dní trvania vecného bremena k dotknutým pozemkom 
žalobcov riadne a včas neuhradil, dňa 16.06.2017 sa s úhradou tejto časti odplaty dostal 
do omeškania. Výzva na zaplatenie primeranej náhrady za trvanie vecného bremena zo 
dňa 13.06.2017 tvorí Prílohu č. 4 tohto návrhu. 

 
 
Spôsob určenia náhrady trov právneho zastúpenia 
 
Pri určení výšky trov právneho zastúpenia vychádzali žalobcovia z ustanovení vyhlášky MS SR 
č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytované právne služby v platnom 
znení (ďalej len „Vyhláška“). Žalobcovia si voči žalovanému uplatňujú náhradu trov právneho 
zastúpenia v nasledovnom rozsahu: 
 

1. za prevzatie a prípravu zastúpenie vrátane 1. porady s klientom – zo dňa 30.08.2012, 
tarifná odmena za 1 úkon právnej služby určená zo sumy 8.703,52 EUR (17/18-in 
z odplaty za 3 roky trvania vecného bremena podľa znaleckého posudku (ďalej len „ZP“) 
č. 72/2017,  
t.j. zo sumy 9.215,49 EUR) vo výške 313,88 EUR (základná sadzba tarifnej odmeny vo 
výške 253,94 EUR + režijný paušál za rok 2012 vo výške 7,63 EUR + DPH vo výške 
52,31 EUR); 

2. za vypracovanie výzvy na úhradu náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva 
(písomné podanie protistrane) – zo dňa 27.12.2012, tarifná odmena za 1 úkon právnej 
služby určená zo sumy 8.703,52 EUR (17/18-in z odplaty za 3 roky trvania vecného 
bremena podľa ZP  
č. 72/2017, t.j. zo sumy 9.215,49 EUR) vo výške 313,88 EUR (základná sadzba tarifnej 
odmeny vo výške 253,94 EUR + režijný paušál za rok 2012 vo výške 7,63 EUR + DPH 
vo výške 52,31 EUR);  

3. za vypracovanie žaloby v predmetnej veci (písomné podanie na súd) – zo dňa 
07.05.2013, tarifná odmena za 1 úkon právnej služby určená zo sumy 8.703,52 EUR 
(17/18-in z odplaty za 3 roky trvania vecného bremena podľa ZP č. 72/2017, t.j. zo sumy 
9.215,49 EUR) vo výške 314,10 EUR (základná sadzba tarifnej odmeny vo výške 253,94 
EUR + režijný paušál za rok 2013 vo výške 7,81 EUR + DPH vo výške 52,35 EUR); 

4. za zastupovanie žalobcov na pojednávaní v predmetnej veci (účasť na konaní pred 
súdom) – zo dňa 30.09.2014, tarifná odmena za 1 úkon právnej služby určená zo sumy 
8.703,52 EUR (17/18-in z odplaty za 3 roky trvania vecného bremena podľa ZP č. 
72/2017, t.j. zo sumy 9.215,49 EUR) vo výške 314,38 EUR (základná sadzba tarifnej 
odmeny vo výške 253,94 EUR + režijný paušál za rok 2014 vo výške 8,04 EUR + DPH 
vo výške 52,40 EUR); 

5. za zastupovanie žalobcov na pojednávaní v predmetnej veci (účasť na konaní pred 
súdom) – zo dňa 10.04.2015, tarifná odmena za 1 úkon právnej služby určená zo sumy 
11.604,69 EUR (17/18-in z odplaty za 4 roky trvania vecného bremena podľa ZP č. 
72/2017, t.j. zo sumy 12.287,32 EUR) vo výške 354,64 EUR (základná sadzba tarifnej 
odmeny vo výške 287,14 EUR + režijný paušál za rok 2015 vo výške 8,39 EUR + DPH 
vo výške 59,11 EUR); 

6. za vypracovanie vyjadrenia k tvrdeniam žalovaného (písomné podanie na súd) – zo 
dňa 30.04.2015, tarifná odmena za 1 úkon právnej služby určená zo sumy 11.604,69 
EUR (17/18-in z odplaty za 4 roky trvania vecného bremena podľa ZP č. 72/2017, t.j. zo 
sumy 12.287,32 EUR) vo výške 354,64 EUR (základná sadzba tarifnej odmeny vo výške 
287,14 EUR + režijný paušál za rok 2015 vo výške 8,39 EUR + DPH vo výške 59,11 
EUR); 



7. za vypracovanie výzvy na zaplatenie primeranej náhrady za trvanie vecného 
bremena (písomné podanie protistrane) – zo dňa 13.05.2015, tarifná odmena za 1 
úkon právnej služby určená zo sumy 14.505,86 EUR (17/18-in z odplaty za 5 rokov 
trvania vecného bremena podľa ZP č. 72/2017, t.j. zo sumy 15.359,15 EUR) vo výške 
374,56 EUR (základná sadzba tarifnej odmeny vo výške 303,74 EUR + režijný paušál za 
rok 2015 vo výške 8,39 EUR + DPH vo výške 62,43 EUR); 

8. za vypracovanie zmeny žaloby v predmetnej veci (písomné podanie na súd) – zo dňa 
22.05.2015, tarifná odmena za 1 úkon právnej služby určená zo sumy 14.505,86 EUR 
(17/18-in z odplaty za 5 rokov trvania vecného bremena podľa ZP č. 72/2017, t.j. zo 
sumy 15.359,15 EUR) vo výške 374,56 EUR (základná sadzba tarifnej odmeny vo výške 
303,74 EUR + režijný paušál za rok 2015 vo výške 8,39 EUR + DPH vo výške 62,43 
EUR); 

9. za zastupovanie žalobcov na pojednávaní v predmetnej veci (účasť na konaní pred 
súdom) – zo dňa 22.05.2015, tarifná odmena za 1 úkon právnej služby určená zo sumy 
14.505,86 EUR (17/18-in z odplaty za 5 rokov trvania vecného bremena podľa ZP č. 
72/2017, t.j. zo sumy 15.359,15 EUR) vo výške 374,56 EUR (základná sadzba tarifnej 
odmeny vo výške 303,74 EUR + režijný paušál za rok 2015 vo výške 8,39 EUR + DPH 
vo výške 62,43 EUR); 

10. za vypracovanie výzvy na zaplatenie primeranej náhrady za trvanie vecného 
bremena (písomné podanie protistrane) – zo dňa 13.06.2017, tarifná odmena za 1 
úkon právnej služby určená zo sumy 19.361,11 EUR (17/18-in z odplaty za 7 rokov 
trvania vecného bremena podľa ZP č. 72/2017, t.j. zo sumy 20.500,- EUR) vo výške 
362,38 EUR (základná sadzba tarifnej odmeny vo výške 353,54 EUR + režijný paušál za 
rok 2017 vo výške 8,84 EUR); 

11. za zastupovanie žalobcov na pojednávaní v predmetnej veci (účasť na konaní pred 
súdom) – zo dňa 15.06.2017, tarifná odmena za 1 úkon právnej služby určená zo sumy 
19.361,11 EUR (17/18-in z odplaty za 7 rokov trvania vecného bremena podľa ZP č. 
72/2017, t.j. zo sumy 20.500,- EUR) vo výške 362,38 EUR (základná sadzba tarifnej 
odmeny vo výške 353,54 EUR + režijný paušál za rok 2017 vo výške 8,84 EUR); 
 

12. za vypracovanie zmeny žaloby v predmetnej veci (písomné podanie na súd) – zo dňa 
19.06.2017, tarifná odmena za 1 úkon právnej služby určená zo sumy 19.361,11 EUR 
(17/18-in z odplaty za 7 rokov trvania vecného bremena podľa ZP č. 72/2017, t.j. zo 
sumy 20.500,- EUR) vo výške 362,38 EUR (základná sadzba tarifnej odmeny vo výške 
353,54 EUR + režijný paušál za rok 2017 vo výške 8,84 EUR); 

13. za zastupovanie žalobcov na pojednávaní v predmetnej veci (účasť na konaní pred 
súdom) – zo dňa 05.10.2017, tarifná odmena za 1 úkon právnej služby určená zo sumy 
19.361,11 EUR (17/18-in z odplaty za 7 rokov trvania vecného bremena podľa ZP č. 
72/2017, t.j. zo sumy 20.500,- EUR) vo výške 362,38 EUR (základná sadzba tarifnej 
odmeny vo výške 353,54 EUR + režijný paušál za rok 2017 vo výške 8,84 EUR); 

14. za vypracovanie vyjadrenia k vyjadreniu žalovaného (písomné podanie na súd) – zo 
dňa 10.01.2018, tarifná odmena za 1 úkon právnej služby určená zo sumy 19.361,11 
EUR (17/18-in z odplaty za 7 rokov trvania vecného bremena podľa ZP č. 72/2017, t.j. zo 
sumy 20.500,- EUR) vo výške 362,75 EUR (základná sadzba tarifnej odmeny vo výške 
353,54 EUR + režijný paušál za rok 2018 vo výške 9,21 EUR)  

15. za zastupovanie žalobcov na pojednávaní v predmetnej veci (účasť na konaní pred 
súdom) – zo dňa 18.01.2018, tarifná odmena za 1 úkon právnej služby určená zo sumy 
19.361,11 EUR (17/18-in z odplaty za 7 rokov trvania vecného bremena podľa ZP č. 
72/2017, t.j. zo sumy 20.500,- EUR) vo výške 362,75 EUR (základná sadzba tarifnej 
odmeny vo výške 353,54 EUR + režijný paušál za rok 2018 vo výške 9,21 EUR)a 
 

16. za zastupovanie žalobcov na pojednávaní v predmetnej veci (účasť na konaní pred 
súdom) – zo dňa 22.02.2018, tarifná odmena za 1 úkon právnej služby určená zo sumy 
19.361,11 EUR (17/18-in z odplaty za 7 rokov trvania vecného bremena podľa ZP č. 



72/2017, t.j. zo sumy 20.500,- EUR) vo výške 362,75 EUR (základná sadzba tarifnej 
odmeny vo výške 353,54 EUR + režijný paušál za rok 2018 vo výške 9,21 EUR). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET: Návrh na uzatvorenie zmieru v konaní vedenom na Okresnom súde 

Bratislava I, č. k. 18C/97/2013, o zaplatenie náhrady za zákonné vecné 
bremeno spočívajúce na pozemkoch reg. „C“, parc. č. 2176/5 a parc. č. 
2176/7, k. ú. Vajnory   

 
ŽIADATEĽ:  Žalobcovia v súdnom konaní č. k. 18C/97/2013 
 PhDr. Margita Vitálošová a spol. (10 žalobcov) 
  
 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV 
 
pozemky reg. „C“ 
 
parc.  č.         druh pozemku       výmera v m2   LV č. 
2176/5              ostatné plochy            4035              2176 
2176/7              ostatné plochy     392   2176 
                spolu: 4 427 m2 

 
 
1.   na pozemkoch je umiestnená komunikácia II. triedy ˵Prejazdný úsek cesty II/502“  
2. na pozemkoch spočíva zákonné vecné bremeno podľa zákona SNR č. 66/2009 Z. z.  
3. žalobu podalo 10 podielových spoluvlastníkov (spoluvlastnícky podiel 17/18)     
 
 

 
SKUTKOVÝ STAV  
  
Predmet žiadosti 
Návrh na uzatvorenie súdneho zmieru v súdnom konaní č. k. 18C/97/2013 vedenom na 
Okresnom súde Bratislava I, prednesený zo strany žalobcov na pojednávaní dňa 18. 01. 2018, 
písomne špecifikovaný dňa  19. 02. 2018.  
 
Dôvod a účel žiadosti 
Predmetom súdneho konania je zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno spočívajúce na 
pozemkoch vo vlastníctve žalobcov podľa zákona č. 66/2009 Z. z. v období od 07. 05. 2010                
do 07. 05. 2017.   
 
Na pozemkoch sa nachádza komunikácia II. Triedy „Prejazdný úsek cesty II/502“. Jej 
vlastníkom a správcom je hlavné mesto SR Bratislava.   
  
K 01. 07. 2009 bolo zákonom SNR č. 66/2009 Z. z. v prospech hlavného mesta SR Bratislavy 
zriadené na pozemkoch vo vlastníctve žalobcov zákonné vecné bremeno. Jeho obsahom  je držba 
a užívanie pozemkov, ako aj právo uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby.     
 
Právny vzťah k pozemkom vo vlastníctve žalobcov malo hlavné mesto SR Bratislava v minulosti 
upravené nájomnou zmluvou uzatvorenou dňa 24. 09. 2007 na dobu určitú od 01. 08. 2007 do 
31. 12. 2007 za nájomné v sume 10 Sk/m2. Po ukončení tejto zmluvy nová nájomná zmluva 
uzatvorená nebola.   
 
. 
 



Dňa 07. 05. 2013 bola zo strany vlastníkov pozemkov podaná na Okresný súd Bratislava I  
žaloba na zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno.  
 
V žalobnom návrhu si žalobcovia uplatňujú svoje právo:  
 

1. na zaplatenia náhrady za vecné bremeno spočívajúce na pozemkoch v ich vlastníctve  
v období od 07. 05. 2010 do 07. 05. 2017 v sume 36 406,30 Eur (istina)  

2. zákonných úrokov z omeškania uplatnených v závislosti od splatnosti čiastkových 
nárokov podľa doručených výziev na zaplatenie (viď. príloha č. 6) 

3. trovy konania  
 
Istina v sume 36 406,30 Eur bola žalobcami určená výpočtom vychádzajúcim zo všeobecnej 
hodnoty vecného bremena, práva stavby – miestnej komunikácie II. triedy, na pozemkoch reg. 
„C“ parc. č. 2176/5 a parc. č. 2176/7, k. ú. Vajnory, stanovenej znaleckým posudkom č. 29/2013. 
Znaleckým posudkom bola suma všeobecnej hodnoty vecného bremena t. z. jednorazovej 
hodnoty vecného bremena, stanovená na sumu 102 685,08 Eur. Všeobecná hodnota ročnej 
odplaty za zriadenie vecného bremena bola ocenená na sumu 5 506,84 Eur. Suma 36 406, 30 eur 
bola žalobcami vypočítaná ako 7-násobok ročnej odplaty za vecné bremeno (žalované obdobie 
užívania) pri zohľadnení výšky ich spoluvlastníckeho podielu (17/18).         
 
Žalobcami stanovenú istinu sme v konaní rozporovali. S odvolaním sa na vyhlášku MS SR         
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sme namietali, že násobením ročnej 
hodnoty vecného bremena, vypočítanej z jej jednorazovej hodnoty, nie je možné určiť hodnotu 
vecného bremena za časovo ohraničené obdobie.  
 
Vychádzajúc z uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. ÚS 506/2011, sme ďalej  
namietali, že finančná náhrada za vznik vecného bremena je jednorazová a nemá charakter 
opakovaného plnenia. V tejto súvislosti sme poukazovali na to, že opakovaným plnením môže  
byť žalobcom postupne prisúdená náhrada prekračujúca sumu jednorazovej náhrady. Spôsob 
uplatnenia si práva žalobcov sme označili za nesprávny a neprimeraný.  
 
S námietkami hlavného mesta SR Bratislavy sa súd stotožnil len čiastočne. V prípade námietky 
poukazujúcej na nesprávny spôsob výpočtu istiny zo strany žalobcov, nám súd navrhol, aby sme 
v konaní súdu predložili vlastný znalecký posudok. S námietkou rozporujúcou oprávnenosť 
žalobcov na náhradu za časovo ohraničené obdobie sa súd s nami nestotožnil. Spôsob uplatnenia 
si práva zo strany žalobcov súd označil za správny, a podľa jeho vyjadrenia tento spôsob bude 
v súlade so zákonom aj v prípade, keď vysúdené náhrady žalobcov budú prevyšovať sumu 
jednorazovej náhrady.  
 
Na základe predbežného právneho názoru súdu bol v konaní z našej strany predložený nový 
znalecký posudok č. 72/2017. Týmto znaleckým posudkom bola suma odplaty za zákonné vecné 
bremeno na pozemkoch vo vlastníctve žalobcov za časovo ohraničené obdobie od 07. 05. 2010 
do 07. 05. 2017 stanovená na sumu 20 500,00 Eur. Pri zohľadnení spoluvlastníckeho podielu  
žalobcov (17/18) ide o sumu 19 361,11 Eur. V porovnaní zo sumou uplatnenou z ich strany ide 
o sumu nižšiu o 17 045,19 Eur. 
 
Znalecký posudok sme následne zaslali súdu a žalobcom na vyjadrenie. Na pojednávaní 
konanom dňa 18. 01. 2018 boli zo strany žalobcov prednesené k znaleckému posudku č. 72/2017 
námietky, avšak zároveň bol z ich strany hlavnému mestu SR Bratislave navrhnutý zmier.  
 
 
 



Na základe návrhu o zmieri nás súd zaviazal vyjadriť sa k nemu, v opačnom prípade bude                           
v konaní pokračovať a na základe námietok žalobcov pripustí vyhotovenie kontrolného 
znaleckého posudku.  
 
Podmienky súdneho zmieru boli hlavnému mestu SR Bratislave v konečnej podobe písomne 
doručené dňa 19. 02. 2018.  
 
V návrhu žalobcovia žiadajú o zaplatenie:  

1. istiny v celkovej výške 19 361,00 Eur (istina vychádza z nášho znaleckého posudku                  
č. 72/2017 a je v návrhu rozrátaná na jednotlivé spoluvlastnícke podiely žalobcov) 

2. zákonných úrokov z omeškania (uplatnených podľa jednotlivých výziev na zaplatenie) 
3. trov konania v celkovej výške 8 434,97 Eur (trovy konania pozostávajú z uhradeného 

súdneho poplatku 2 808,00 Eur a trov právneho zastúpenia v sume 5 626,97 Eur 
 
 
V prípade uzatvorenia súdneho zmieru, suma istiny bude určená podľa znaleckého posudku                         
č. 72/2017 (v porovnaní zo sumou uplatnenou zo strany žalobcov ide o sumu nižšiu o 17 045,19 
Eur, zákonné úroky z omeškania a trovy konania zostanú ustálené na sumách v zmieri.  
 
V prípade, že k návrhu nepristúpime, súdne konanie bude pokračovať. V konaní bude 
vyhotovený nový kontrolný znalecký posudok a ním môže byť suma istiny navýšená. 
V dôsledku pokračujúceho konania budú rovnako rásť úroky z omeškania spolu s trovami 
konania.  
     
 
Zákonná úprava zmieru podľa CSP  
Žalobca a žalovaný môžu uzatvoriť zmier. Rozhodnutie o schválení súdneho zmieru je 
rozhodnutím vo veci samej. Súd o zmieri rozhoduje uznesením a jediným predpokladom pre 
jeho schválenie je jeho súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Proti uzneseniu, 
ktorým bol schválený zmier nie je prípustné odvolanie. Proti právoplatnému uzneseniu, ktorým 
bol schválený zmier, je však prípustná žaloba na obnovu konania, ak možno dôvody obnovy 
vzťahovať aj na predpoklady, za ktorých sa zmier schvaľoval.   
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 647/2018 zo dňa 17. 05. 2018 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy prerokovať 
„Návrh na uzatvorenie zmieru v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 
18C/97/2013, o zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno spočívajúce na pozemkoch 
registra „C“ parc. č. 2176/5 a parc. č. 2176/7, k. ú. Vajnory“. 
 
 






































































