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Návrh uznesenia 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy                                      
č. 881/2012 zo dňa 22. 11. 2012 takto: 
 
z uznesenia sa vypúšťa posledná veta „Výška úhrady za užívanie pozemkov bez právneho 
dôvodu bude v nájomnej zmluve stanovená za obdobie od 01. 07. 2010.“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

PREDMET : Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 881/2012 zo dňa 22.11.2012.  
 
                                                                    
SKUTKOVÝ STAV : 

 
 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo uznesením                 
č. 881/2012 zo dňa 22.11.2012 (ďalej len „uznesenie“) výšku úhrady za užívanie a výšku 
nájomného pozemkov, k.ú. Dúbravka, parc. č. 2245 vo výmere 623 m2, pod stavbou so súpis. 
č. 1850 na Kudlákovej ulici č. 4 a priľahlého oploteného pozemku, k. ú. Dúbravka, parc. č. 
2246 vo výmere 2 792 m2, pre vlastníka stavby Jednotný majetkový fond zväzov odborových 
organizácií v SR v sume 3,00 Eur/m2/rok pre obidva pozemky, čo pri celkovej výmere 3415 
m2 predstavuje sumu 10245,00 Eur/rok. Výška úhrady za užívanie pozemkov bez právneho 
dôvodu bola schválená za obdobie od 01.07.2010.  

Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR bol listom zo dňa 
08.06.2012 vyzvaný k úhrade za užívanie pozemku pod stavbou a priľahlého oploteného 
pozemku vo výške v súlade s „Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 
bremeno“ za užívanie pozemku pod trvalou stavbou 15,00 Eur/m2/rok, za užívanie priľahlého 
oploteného pozemku podľa účelu využitia – zeleň 6,00 Eur/m2/rok. Touto výzvou, ktorá bola 
Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových organizácií v SR preukázateľne 
doručená dňa 15.06.2012, bol požiadaný o úhradu za užívanie pozemkov bez právneho 
dôvodu aj za obdobie od 01.07.2010 až do uzatvorenia nájomnej zmluvy, čo bolo premietnuté 
aj do uznesenia pri stanovení výšky úhrady za užívanie a výšky nájomného, aj do návrhu 
nájomnej zmluvy, ktorý bol po schválení uznesenia zaslaný Jednotnému majetkovému fondu 
zväzov odborových organizácií v SR na pripomienkovanie. 
  Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR predložil listom zo 
dňa 10.12.2012 pripomienky k návrhu nájomnej zmluvy, v ktorom namietol úhradu za 
užívanie pozemkov za obdobie od 01.07.2010 ako premlčanú vzhľadom na to, že primeraná 
obvyklá výška náhrad za užívanie bola stanovená uznesením až dňa 22.11.2012 a oznámená 
ich organizácii v decembri 2012. Na základe toho uviedli, že vlastník pozemkov je oprávnený 
požadovať vydanie plnenia z titulu bezdôvodného obohatenia stanovenú uznesením 
maximálne 2 roky spätne od tejto skutočnosti, t. z. od 01.01.2011. Z tohto dôvodu nedošlo 
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, avšak Jednotný majetkový fond zväzov odborových 
organizácií v SR v súvislosti s užívaním pozemkov a v zmysle schváleného uznesenia uhradil 
Hlavnému mestu SR Bratislave, ako vlastníkovi pozemkov, úhradu za užívanie za rok 2011 
a 2012 spolu vo výške 20490,00 Eur a ďalej uhrádza pravidelné mesačné splátky vo výške 
853,75 Eur za užívanie pozemkov bez právneho dôvodu. 

Na základe uvedeného bol spisový materiál postúpený na oddelenie legislatívno-
právne na ďalšie konanie vo veci podania žaloby o vydanie bezdôvodného obohatenia za 
obdobie od 01.07.2010 do 31.12.2010. Oddelenie legislatívno-právne sa k danému prípadu  
vyjadrilo, že považujú súdne vymáhanie zvyšku dlžnej sumy za nehospodárne a neúčelné, 
pretože Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR by v priebehu súdneho 
pojednávania opäť vzniesol námietku premlčania. 

 



V zmysle § 107 Občianskeho zákonníka sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného 
obohatenia premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému 
obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby 
na uplatnenie práva na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia je rozhodujúci 
subjektívny moment, kedy sa oprávnený dozvie o okolnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre 
uplatnenie tohto práva. V prípade Jednotného majetkového fondu zväzov odborových 
organizácií v SR ide o 2 roky spätne od stanovenia primeranej obvyklej výšky úhrad za 
užívanie pozemkov – od 01.01.2011.  

Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR od januára 2013 
uhrádza Hlavnému mestu SR Bratislave, ako vlastníkovi predmetných pozemkov, 
v pravidelných mesačných splátkach sumu vo výške 853,75 Eur z titulu bezdôvodného 
obohatenia. Listom doručeným dňa 24.01.2014 Jednotný majetkový fond zväzov odborových 
organizácií v SR požiadal hlavné mesto o uzatvorenie nájomnej zmluvy, v ktorej nebude 
zakomponovaný záväzok na úhradu bezdôvodného obohatenia.  

S poukazom na vyššie uvedené a vzhľadom na požiadavku uzatvorenia nájomnej 
zmluvy, navrhujeme schváliť zmenu uznesenia tak, že bude vypustená posledná veta 
uznesenia, týkajúca sa stanovenia úhrady za užívanie pozemkov bez právneho dôvodu. 
  
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 9. 6. 2014, ktorá o ňom nerokovala. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1136/2014 zo dňa 12. 06.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať  
„Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy           
č. 881/2012 zo dňa 22. 11. 2012, prijatého k návrhu na stanovenie výšky úhrady za 
užívanie a výšky nájomného, Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových 
organizácií v SR, so sídlom v Bratislave“. 
 





















       
 

   
 

   
 
 
       
 
 
 
 
 
       


