
 
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 27. 10. 2011 
 
 

Návrh  
na uzatvorenie mimosúdnej dohody – Drevená 10 

 
N 

 
 
 

 
 

 
 

Október 2011 
 
 
 

 
Predkladateľ: 
 
Viktor Stromček, v. r. 
riaditeľ magistrátu 
 
 
 
Zodpovedný: 
 
Ing. Mária Frindrichová, v. r. 
vedúca oddelenia správy nehnuteľností 
 
 
 
Spracovateľ: 
 
JUDr. Svetlana Komorová, v. r. 
oddelenie správy nehnuteľností 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu 
3. Snímky z mapy   2x 
4. LV č. 7860 
5. Návrh mimosúdnej dohody 
6. Dohodu o urovnaní so spoločnosťou 

AGRO RÁTKA 
7. Komisiu MsZ 
8. Uznesenie mestskej rady č. 306/2011 zo 

dňa 13.10.2011 
 



 
 

         kód uzn.  
                
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s ú h l a s í 
 

so späťvzatím žalobného návrhu v právnej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I.  pod č. k. 
13C/32/2005 v právnej veci navrhovateľky Helgy Záleskej,  a zároveň 
 
I. alternatíva 
schvaľuje uzavretie mimosúdnej dohody v znení, ktoré je prílohou tohto materiálu.  
 
II. alternatíva 
neschvaľuje uzavretie mimosúdnej dohody v znení, ktoré je prílohou tohto materiálu. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody 
 
ŽIADATE Ľ  : Helga Záleská 
     
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
Pozemok: 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
8400   zastavané plochy a nádvoria  385  LV 7860 
a na ňom stojaca stavba so súp. č. 576  
 
SKUTKOVÝ STAV   
 
 
 Žiadateľka požiadala hlavné mesto SR Bratislavu o vyjadrenie súhlasu so späťvzatím 
žalobného návrhu, ktorým si voči mestu uplatnila nárok na vydanie nehnuteľnosti na Drevenej 10, 
a o uzatvorenie mimosúdnej dohody v znení, ktoré je prílohou tohto materiálu.  
 
 Nehnuteľnosť na Drevenej ulici č. 10 v Bratislave je v súčasnosti predmetom súdneho 
konania o vydanie nehnuteľnosti, ktoré iniciovala žiadateľka. V roku 2000 Okresný súd Bratislava 
I. rozhodol o vydaní nehnuteľnosti žiadateľke a Krajský súd v Bratislave jeho rozhodnutie 
rozsudkom z roku 2003,  ktorý nadobudol právoplatnosť 26. 1. 2004, ako vecne správne potvrdil.  
 
 Hlavné mesto SR Bratislava napadlo predmetné rozhodnutia dovolaním a Najvyšší súd SR 
ich v roku 2005 zrušil a vec vrátil na opätovné prejednanie na prvostupňový súd. K zrušeniu 
rozsudkov došlo pre procesné chyby konajúcich súdov, samotným meritom veci sa dovolací súd 
nezaoberal, preto jeho rozsudok neobsahuje právny názor, či nárok bol alebo nebol uplatnený 
oprávnene. Do dnešného dňa rozhodnuté nebolo.  
 
 Zrušujúce rozhodnutie neznamenalo automaticky obnovenie predchádzajúceho právneho 
stavu, takže od  26. 1. 2004  bola žiadateľka na základe rozsudku Okresného súdu Bratislava I. 
potvrdeného rozsudkom Krajského súdu v Bratislave v zmysle listu vlastníctva vlastníčkou 
špecifikovaných nehnuteľností a ako vlastníčka s nimi aj nakladala – previedla ich na tretiu osobu 
a následne došlo k dvom ďalším prevodom. Súčasným vlastníkom je spoločnosť R. K. INVEST 
Levice, s. r. o.  
   
 Hlavné mesto SR Bratislava bolo v spore zastúpené AK Kuráň & Marková, ktorá bola 
splnomocnená konať v celom rozsahu. Titulom plnomocenstva podpísal JUDr. Kuráň Dohodu 
o urovnaní medzi hlavným mestom SR Bratislava a spoločnosťou AGRO RÁTKA, s. r. o. zo dňa 
30. 4. 2008. Táto spoločnosť bola v poradí tretím vlastníkom nehnuteľnosti na Drevenej 10. 
Predmetom dohody je okrem iného súhlas hlavného mesta, že vlastníkom nehnuteľností je 
spoločnosť AGRO RÁTKA, s. r. o., záväzok, že do 5 dní od nadobudnutia účinnosti dohody 
vezme späť svoj určovací návrh voči spoločnosti AGRO RÁTKA, s. r. o. vedený na Okresnom 
súde Bratislava I.(čo sa stalo),  záväzok nevyjadriť nesúhlas so späťvzatím návrhu zo strany p. 
Helgy Záleskej a zároveň záväzok, že proti účastníkovi dohody nepodá akúkoľvek žalobu, návrh 
na vydanie predbežného opatrenia súvisiace s nehnuteľnosťou na Drevenej 10, ktoré by 
nerešpektovali vlastnícke právo spoločnosti AGRO RÁTKA, s. r. o. alebo ho vo výkone 
vlastníckeho práva obmedzovali. V dohode zároveň hlavné mesto vzalo na vedomie ( a nijako túto 



skutočnosť nerozporovalo), že celkové zhodnotenie nehnuteľnosti v období od vydania 
nehnuteľnosti do podpisu dohody predstavuje sumu 61 800 000,- Sk.  
 
 Uzatvorením dohody tak odpadla možnosť domáhať sa navrátenia nehnuteľnosti súdnou 
cestou od aktuálneho vlastníka a zároveň sa zhatila možnosť pokračovať v konaní o vydaní veci. 
Konanie o vydaní veci sa vedie v zmysle reštitučných právnych predpisov, konkrétne podľa 
zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách. Podstatou takejto žaloby je, že vec, o ktorú 
sa spor vedie, je vo vlastníctve povinnej osoby, ktorú za takú považuje zákon. Za takúto osobu 
nemožno považovať ani súčasného vlastníka nehnuteľnosti a ani hlavné mesto SR 
Bratislava, preto prebiehajúce konanie stratilo právny základ. Aktuálny vlastník nie je v zmysle 
zákona povinnou osobou na vydanie nehnuteľnosti a hlavné mesto SR Bratislava síce má v konaní 
procesné postavenie odporcu, lebo ho za odporcu označila navrhovateľka, avšak pre zmeny vo 
vlastníckych vzťahoch mu chýba procesná vecná legitimácia. Z tohto dôvodu nemá zmysel 
nesúhlasiť so späťvzatím návrhu, ako to navrhuje žiadateľka, naopak, vyslovením nesúhlasu sa 
vystavujeme riziku, že budeme znášať súdne trovy, ktoré vzhľadom na hodnotu nehnuteľností 
môžu dosiahnuť nezanedbateľnú sumu. Účasť v súdnom spore nemôže za súčasného stavu veci 
priniesť hlavnému mestu SR Bratislava úžitok. Ak by aj súd meritórne konal a rozhodol, že 
navrhovateľke vlastnícke právo neprizná, toto rozhodnutie by de facto vyvolalo rovnaké právne 
účinky ako späťvzatie žalobného návrhu – na právnom postavení hlavného mesta by sa vo vzťahu 
k nehnuteľnosti nič nezmenilo. Súčasný právny stav je taký, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve 
právnickej osoby, ktorá ju nadobudla od inej právnickej osoby, ktorej vlastnícke právo hlavné 
mesto SR Bratislava bez výhrad uznalo a zaviazalo sa jej vlastnícky status a výkon vlastníckeho 
práva rešpektovať  a nespochybňovať. 
 
  Prijatie alt. 1 v zmysle návrhu uznesenia bude znamenať, že zmluvné strany nepodajú 
voči sebe žiadnu žalobu a ani si iným spôsobom nebudú uplatňovať nároky vyplývajúce z vydania 
predmetných nehnuteľností a vylučuje do budúcnosti možnosť domáhať sa  kompenzácie.  
 
 Prijatím alt. 2 je ponechaná možnosť so žiadateľkou rokovať o iných podmienkach 
vzájomného urovnania, alebo iným spôsobom sa domáhať kompenzácie. Hoci nárok hlavného 
mesta SR Bratislavy, sa vzhľadom na okolnosti v súčasnosti javí nejednoznačne a jeho 
vymožiteľnosť je neistá, v budúcnosti  teoreticky môže nastať situácia, ktorá priaznivo ovplyvní 
právne postavenie mesta. Z tohto dôvodu nie je vhodné dopredu sa vzdávať možnosti získať 
plnenie. 
 
  
  























Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody – Drevená 10  

Kód uzn.: 15.11.1 

Uznesenie č. 306/2011 
zo dňa 13. 10. 2011 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú ča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

1. schváliť súhlas so späťvzatím žalobného návrhu v právnej veci vedenej na Okresnom súde 
Bratislava I.,  pod č. k. 13C/32/2005, v právnej veci navrhovateľky Helgy Záleskej,  

a zároveň 

2. neschváliť uzavretie mimosúdnej dohody v znení, ktoré je prílohou tohto materiálu. 

- - - 
 
 
 


