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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 
1. variant 
 
Schvaľuje Dohodu o urovnaní sporných vlastníckych práv medzi hlavným mestom SR 
Bratislavou a Ing. Štefanom Matiašovičom, ktorej predmetom bude súhlas účastníkov dohody 
s tým, že vlastnícke právo k pozemkom registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1592/9 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 102 m2 a parc. č. 1592/18 – záhrady vo výmere 376 m2, 
k. ú. Rača, zapísané na LV č. 1 patrí Ing. Štefanovi Matiašovičovi s tým, že náhradu trov konania 
a trov právneho zastúpenia, ktoré doposiaľ predstavujú sumu 18 248,80 Eur bude znášať/si 
neuplatní Ing. Štefan Matiašovič a ukončiť tak prebiehajúce súdne konanie vedené na Okresnom 
súde Bratislava I, č.k. 21C/209/2012  
 
 
2.  variant  
 
Schvaľuje Dohodu o urovnaní sporných vlastníckych práv medzi hlavným mestom SR 
Bratislavou a Ing. Štefanom Matiašovičom, ktorej predmetom bude súhlas účastníkov dohody 
s tým, že vlastnícke právo k pozemkom registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1592/9 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 102 m2 a parc. č. 1592/18 – záhrady vo výmere 376 m2, 
k. ú. Rača, zapísané na LV č. 1 patrí Ing. Štefanovi Matiašovičovi a ukončiť tak prebiehajúce 
súdne konanie vedené na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 21C/209/2012  
 
3. variant 
 
Neschvaľuje Dohodu o urovnaní sporných vlastníckych práv medzi hlavným mestom SR 
Bratislavou a Ing. Štefanom Matiašovičom, ktorej predmetom bude súhlas jej účastníkov s tým, 
že vlastnícke právo k pozemkom registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1592/9 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 102 m2 a parc. č. 1592/18 – záhrady vo výmere 376 m2, k. ú. Rača, 
zapísané na LV č. 1 patrí Ing. Štefanovi Matiašovičovi a pokračovať v súdnom spore vedenom 
na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 21C/209/2012 s tým, že trovy právneho zastúpenia  doposiaľ 
predstavujú sumu 18 248,80 Eur (28 úkonov po 599,17 Eur + DPH + 28 x režijný paušál)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET : Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody k pozemkom 
v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 1592/9, parc. č. 1592/18 v prospech 
Ing. Štefana Matiašoviča  

 
 ŽIADATE Ľ      : Ing. Štefan Matiašovič 
  
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
parc. č.  druh pozemku výmera v m2  pozn.           hodnota podľa ZP 
1592/9  zastavané plochy          102  LV č. 1 18 545,64  
1592/18 záhrady           376  LV č. 1 68 364,32_______ 
           Spolu:  478 m2   Spolu: 86 909,96 eur 
 
HODNOTA POZEMKOV  
  
 Mestská časť Bratislava – Rača zabezpečila vypracovanie Znaleckého posudku č. 
54/2011 zo dňa 29.12.2011 vyhotoveného Ing. Slávkou Magulovou, znalcom z odboru 
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností evidenčné číslo znalca: 914371, podľa 
ktorého jednotková hodnota pozemkov predstavuje sumu 181,82 eur/m2, čo pri výmere 478 m2 
predstavuje sumu celkom 86 909,96 Eur. Výška jedného právneho úkonu v rámci 
prebiehajúceho súdneho sporu vychádza z hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znaleckým 
posudkom a predstavuje sumu 599,17 Eur.  
 
SKUTKOVÝ   STAV    
  
Právny názor súdu: 

Na poslednom pojednávaní vo veci navrhovateľa: Ing. Štefana Matiašoviča proti 
odporcom: Hlavné mesto SR Bratislava a Mestská časť Bratislava – Rača Okresný súd 
Bratislava I, k. ú. 21C 209/2012 oboznámil účastníkov konania s predbežným právnym názorom 
podľa ktorého by navrhovateľ mal byť v konaní úspešný z dôvodu preukázania 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam registra „C“ KN parc. č. 1592/9 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 102 m2 a parc. č. 1592/18 – záhrady vo výmere 376 m2, v k. ú. Rača, 
zapísaných na LV č. 1 v prospech hlavného mesta SR Bratislavy. Ide o pozemky nachádzajúce 
sa na ulici Úžiny Bratislava, ktoré sú situované v svahovitom teréne.  

Konajúci súd sa plne stotožnil s názorom navrhovateľa, že predmet sporu bol 
navrhovateľovi daný do osobného užívania a následne pretransformovaný na vlastníctvo. Tiež 
s argumentáciou týkajúcou sa Rozsudku bývalého Obvodného súdu Bratislava 3, č.k.: 10C 8/78 
zo dňa 04.04.1985, právoplatným dňa 26.08.1985 podľa ktorého registrácia Dohody o zriadení 
práva osobného užívania stavebného pozemku zo dňa 17.12.1971 nebola potrebná z dôvodu 
existencie uvedeného rozsudku.  

 
Majetkovoprávne zistenia:  

Rozsiahlym preverovaním sme zistili, že uvedené nehnuteľnosti vznikli z pôvodných 
pozemkovoknižných parciel č. 1596, 1597, 1594 a 1632 k. ú. Rača, ktoré boli pôvodne vo 
vlastníctve jednotlivých fyzických osôb. Československý štát zastúpený Investingom postupne 
odkúpil pozemkovoknižné parcely od pôvodných vlastníkov za účelom výstavby sídliska 
Barónka – Rača. Kúpne zmluvy boli uzatvárané v období rokov 1969 až 1974 a týkali sa 
všetkých pôvodných pozemkov parc. č. 1596, 1597, 1594 a 1632 k. ú. Rača, z ktorých vznikli 
žalované nehnuteľnosti. Pôvodné parcely boli v roku 1974 po ich výkupe od fyzických osôb  
zapísané na list vlastníctva č. 1 v prospech Československého štátu v správe Obvodného 
národného výboru Bratislava III.  Žalované pozemky následne prešli podľa § 2 ods. 1 zákona 



č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na hlavné mesto SR Bratislavu 
s účinnosťou ku dňu 01.05.1991. Hlavné mesto SR Bratislava nadobudlo predmetné 
nehnuteľnosti dobromyseľne, ex lege, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. ešte v roku 1991 
pričom na LV č. 1 bol ako pôvodný vlastník uvedený Československý štát Obvodný národný 
výbor Bratislava III. ktorý sa zmenil na hlavné mesto -  mestská časť Bratislava – Rača. Hlavné 
mesto SR Bratislava zverilo dotknuté pozemky do správy mestskej časti Bratislava – Rača, 
na základe protokolu č. 64/1991 zo dňa 30.09.1991 v znení jeho dodatku č. 1 zo dňa 15.10.1992.  
 
Právna obrana navrhovateľa: 

Dňa 14.11.2012 na Okresný súd Bratislava I podal navrhovateľ žalobný návrh na určenie 
vlastníckeho práva k dotknutým nehnuteľnostiam a zároveň pre uskutočnené ponukové konanie 
zo strany mestskej časti Bratislava – Rača aj návrh na vydanie predbežného opatrenia 
zakazujúceho odporcom nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami. Máme za to, že žalobný 
návrh bol iniciovaný až na základe vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže mestskou časťou. 

V žalobnom návrhu navrhovateľ uvádza, že na základe rozhodnutia Obvodného 
národného výboru Bratislava – Rača č. 2358/1971 zo dňa 14.12.1971 o pridelení pozemku 
do osobného užívania a následnej Dohody o zriadení práva osobného užívania stavebného 
pozemku zo dňa 12.12.1971 boli navrhovateľovi a jeho bývalej manželke dané do osobného 
užívania pozemky tvoriace predmet žaloby. Na základe týchto podkladov požiadal 
navrhovateľ o stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 1592/9 k. ú. Rača, pričom Odbor 
výstavby Obvodného národného výboru Bratislava – Rača rozhodnutím zo dňa 14.12.1971 
povolil navrhovateľovi výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 1592/9 k. ú. Rača. Právo 
osobného užívania pozemkov bolo podľa navrhovateľa zriadené za odplatu 6 000,- Kčs a táto 
suma bola podľa tvrdenia navrhovateľa riadne uhradená Československému štátu. Navrhovateľ 
na pozemku parc. č. 1592/9 k. ú. Rača podľa jeho tvrdení položil základy pre výstavbu 
rodinného domu ešte v roku 1971. Rovnako navrhovateľ počas celého súdneho konania formou 
výsluchu prizvaných svedkov prezentuje, že sa o pozemky, ktoré mu boli pridelené do osobného 
užívania riadne stará, zabezpečuje ich údržbu, kosenie, čistenie terénu, výsadbu nových stromov 
a tým poukazuje na to, že sa o pozemky stará ako vlastník od ich pridelenia až do podania 
žalobného návrhu.   

Manželstvo navrhovateľa bolo neskôr rozvedené rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 
3 č.k.: 10C 8/78 zo dňa 4.4.1985, právoplatným dňa 26.8.1985. V rámci vysporiadania 
bezpodielového spoluvlastníctva súd zaviazal navrhovateľa zaplatiť svojej manželke sumu 
3 000,- Kčs, teda polovicu z určenej hodnoty odplaty za právo užívania pozemkov. Pričom 
uvádza, že Rozsudok bývalého Obvodného súdu Bratislava 3 zo dňa 4.4.1985 určil, že do 
bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov patrilo užívacie právo k predmetu sporu  a preto 
nebolo potrebné Dohodu o zriadení osobného užívania stavebného pozemku zo dňa 17.12.1971 
registrovať. Navrhovateľ ďalej tvrdí, že jeho právo osobného užívania dotknutých pozemkov 
bolo podľa zákona č. 509/1991 Zb. novely Občianskeho zákonníka pretransformované na 
vlastníctvo ku dňu 01.01.1992 o čom svedčí podľa navrhovateľa aj predložený geometrický plán 
č. 31321704/221-278/95 zo dňa 26.7.1995. Zároveň v prípade, ak by sa konajúci súd 
s argumentáciou žalobcu nestotožnil žiada navrhovateľ v predloženom návrhu, aby súd 
prihliadol na vydržanie dotknutých pozemkov v prospech navrhovateľa. 

  
Právna obrana mesta:  

Obrana hlavného mesta SR Bratislavy spočíva v tom, že 
- namietame nepreukázanie naliehavého právneho záujmu navrhovateľa na požadovanom 

určení podľa § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku. Zo strany navrhovateľa nebol 
stav objektívnej právnej neistoty v právnych vzťahoch týkajúcich sa predmetu sporu 
nijakým spôsobom preukázaný. Vlastnícke práva k dotknutým pozemkom sú riadne 
zapísané a vedené Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym úradom na LV č. 1 z ktorého 
už viac ako dvadsať rokov vyplýva, že vlastníkom pozemkov je hlavné mesto SR Bratislava. 



- nenaplnenie vecno-právnych podmienok dohody – jej registrácia, Dohoda o zriadení 
práva osobného užívania nemohla vyvolať žiadne právne účinky, lebo nebola zaregistrovaná 
vtedajším Štátnym notárstvom. Nestotožňujeme sa s argumentáciou týkajúcou sa zriadenia 
osobného užívania pozemkov štátom v prospech navrhovateľa a jeho manželky. V prípade 
dohody o zriadení práva osobného užívania  neboli naplnené vecno-právne účinky dohody 
tak, aby bolo možné navrhovateľa považovať za osobu s právom osobného užívania 
dotknutých nehnuteľností. Dohody o zriadení osobného užívania pozemkov museli byť 
podľa ustanovenia § 205 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka platného ku 
dňu 27.11.1971 registrované Štátnym notárstvom. Dohoda o zriadení práva osobného 
užívania pozemku nebola predložená na príslušné Štátne notárstvo za účelom jej registrácie. 
Sám navrhovateľ na pojednávaní dňa 24.02.2014 uviedol, že podľa jeho vedomostí 
k registrácií dohody o zriadení práva osobného užívania Štátnym notárstvom neprišlo. 
Samotná registrácia zmlúv Štátnym notárstvom bola upravená aj Inštrukciou Ministerstva 
spravodlivosti a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 8 zo 
dňa 19.05.1964.  

- Rozhodnutie bývalého Obvodného súdu Bratislava nezbavilo navrhovateľa povinnosti 
zaregistrovať Dohodu o zriadení práva osobného užívania. Predmetné rozhodnutie súdu 
o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepochybne vyvolalo 
presvedčenie, že na jeho základe prešli na navrhovateľa v plnom rozsahu všetky práva 
a povinnosti, ktoré z dohody vyplývali. Podľa názoru hlavného mesta SR Bratislavy táto 
skutočnosť navrhovateľa nijakým spôsobom nezbavovala zákonnej povinnosti dať dohodu 
zaregistrovať na Štátnom notárstve ani v navrhovateľovi  nemohla objektívne vyvolať 
presvedčenie, že od tejto povinnosti bol oslobodený. Máme za to, že na navrhovateľa prešli 
práva (užívať nehnuteľnosť) a rovnako na neho prešli aj všetky zákonné povinnosti 
a záväzky, vrátane dovŕšenia registračného procesu, ktorý bolo nevyhnutné uskutočniť, aby 
predmetná dohoda nadobudla účinnosť a vykonateľnosť.  

- namietame samotný vznik vlastníckeho práva v prospech navrhovateľa v celom 
rozsahu žalovaných pozemkov, teda vo výmere 478 m2. Podľa dostupných listín pôvodné 
pozemkovoknižné parc. č. 1596, 1597, 1594 a 1632 k. ú. Rača, z ktorých vznikli pozemky 
parc. č. 1592/9,18 k. ú. Rača tvoriace predmet Dohody o urovnaní boli ku dňu zriadenia 
práva osobného užívania pozemkov teda ku dňu 14.12.1971 ešte vo vlastníctve fyzických 
osôb. Investing pôvodné pozemky odkúpil až kúpnymi zmluvami z roku 1974, nie je preto 
právne možné, aby Československý štát zriaďoval právo osobného užívania k pozemkom 
ktoré ku dňu 14.12.1971 ešte nevlastnil.  

- žalobný návrh bol len v rozsahu 400 m2 predmetom Dohody o zriadení práva osobného 
užívania nie v požadovanom rozsahu 478 m2. Preverovaním sme zistili, že Reambuláciou 
5 etapy prišlo v roku 1977 k zameraniu skutočného stavu žalovaných pozemkov 
Československým štátom podľa zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností. Uvedené 
je zrejmé z Výkazu vedeného pod položkou výkazu zmien č. II 80/77 na LV č. 1.. 
Z uvedeného je zrejmé, že vytvorenie stavu registra „C“ KN bolo realizované štátom, nie 
navrhovateľom. Z uvedeného vyplýva, že v čase vydanie Dohody o zriadení osobného 
užívania stavebného pozemku v roku 1971 predmet sporu v uvedenom rozsahu neexistoval. 
Teda neboli vytvorené parc. č. 1592/9,18 k. ú. Rača o spoločnej výmere 478 m2.  

- nepreukázanie oprávnenosti držby pozemkov navrhovateľom - vlastnícke právo formou 
vydržania môže nadobudnúť len ten, kto bol pri začiatku držby a počas celej doby 
dobromyseľný. Navrhovateľ nebol od počiatku držby dobromyseľný, poukazujeme pritom 
na Dohodu o zriadení práva osobného užívania stavebného pozemku, v ktorej bol 
navrhovateľ oboznámený s tým, že právo osobného užívania pozemku vznikne až dňom 
registrácie dohody Štátnym notárstvom. Navrhovateľov trvalý pobyt v Trnave sa celé 
posudzované obdobie nikdy nezmenil a v mestskej časti Bratislava - Rača nemal nikdy ani 
prechodný pobyt. Pre úraz bol celý čas dlhodobo limitovaný a obmedzený v cestovaní.    
Navrhovateľ uvádza, že na predmetných pozemkoch dlhoročne pestoval černice, maliny 



a čerešne, ktoré tam sám vysadil. Tvrdí tiež, že uvedený pozemok dlhoročne obrába, polieva 
s tým, že záhradné náradie má u sestry, ktorá býva neďaleko a vodu na polievanie berie tiež 
od nej.. Reálne na pozemkoch nikdy nebolo možné pestovať ovocné kríky, išlo o pozemky 
na ktorých sa nachádzali divoké stromy,staré viac ako 10 rokov, oklieštené hustým 
porastom, tŕňmi a rozličnou bujnou vegetáciou, ktorá znemožňovala samotný vstup a 
prechod cez pozemky. Takýto stav dovoľoval neprispôsobivým obyvateľom zdržiavať sa 
v hustom poraste, pričom pozemky devastovali odpadom.  

 
Stanovisko Mestskej časti Bratislava – Rača  

Podľa vyjadrenia Mestskej časti Bratislava – Rača na pozemok parc. č. 1592/9 k. ú. Rača 
bolo nevyhnutné osadiť označenie„zákaz sypania smetí“, aby sa zabránilo vytváraniu skládky na 
pozemkoch. Mestská časť začiatkom roku 2012 zabezpečila vyčistenie predmetu sporu. Konečná 
výška nákladov spojených s odvozom a likvidáciou odpadu na daných pozemkoch predstavovala 
sumu 1 436,40 eur, ktorú v celom rozsahu znášala Mestská časť Bratislava – Rača. Predmetné 
pozemky, zverené do správy mestskej časti Bratislava – Rača  boli predmetom verejnej 
obchodnej súťaže. V tomto čase sa Ing. Štefan Matiašovič obrátil so žalobným návrhom na súd 
a v konaní č. 21C/209/2012 sa domáha určenia vlastníckeho práva, ktoré do toho času reálne 
nevykonával. 

Uplatnenú obranu hlavného mesta SR Bratislavy považuje za náležitú, dostatočne 
zargumentovanú a presvedčivú.  

V rámci podporného stanoviska Mestská časť Bratislava – Rača uvádza, že pokiaľ sa 
hlavné mesto SR Bratislava rozhodne pre ukončenie súdneho sporu mimosúdnou dohodou 
odporúča mestská časť toto rozhodnutie prija ť len za podmienky, že navrhovateľ vezme späť 
žalobný návrh č.k.: 21C 209/2012 a nebude požadovať náhradu trov konania spočívajúce 
najmä v trovách právneho zastúpenia navrhovateľa, ktoré sú mimoriadne vysoké.  
 
Predpokladaná výška súdnych trov  

Podľa výpočtov predložených právnym zástupcom navrhovateľa zo dňa jeden právny 
úkon má hodnotu 599,17 Eur. Vychádzajúc z uvedeného predpokladané náklady na súdny spor 
v prípade neúspechu v konaní by doposiaľ predstavovali sumu 18 248,80 Eur.  

 
Záver 

S poukazom na všetky vyššie uvedené skutočnosti, na vyslovený predbežný názor 
súdu a z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti o korektnosti pokusu o uzatvorenie  
mimosúdnej dohody, predkladáme návrh vo viacerých variantoch.  

 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po 
prerokovaní materiálu odporúča, aby náhradu prípadných trov právneho zastúpenia, ktoré 
požaduje navrhovateľ v symbolickej výške 3 041,40 Eur+DPH (20 % z hodnoty aktuálneho 
nároku) Hlavné mesto SR Bratislava, ako vlastník predmetu sporu, neprenášalo na Mestskú 
časť Rača. 
Odporúča MsZ schváliť 3. variant – neschváliť dohodu o urovnaní sporných vlastníckych práv 
podľa návrhu uznesenia tohto materiálu. 
Mestská rada po prerokovaní materiálu odporúča MsZ: 
1. z variantu č. 2 vypustiť slová: „s tým, že náhradu trov právneho zastúpenia, ktoré požaduje 

navrhovateľ v symbolickej výške 3 041,40 Eur + DPH (20 % z hodnoty aktuálneho nároku) 
bude znášať Mestská časť Bratislava-Rača, ktorej je predmet sporu zverený do správy“ 

2. Mestská rada odporúča schváliť variant č. 3. 
 







































































 

DOHODA O UROVNANÍ SPORNÝCH VLASTNÍCKYCH PRÁV 

 
TÁTO DOHODA (ďalej len „Dohoda “ alebo aj ako „Dohoda o urovnaní“ ) je uzavretá v súlade s 
§ 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky 
zákonník “) MEDZI 
 
Ing. Štefan Matiašovi č 

ĎALEJ LEN „Ing. Matiašovi č”  
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603 481 

ĎALEJ AJ AKO „Hlavné mesto SR ” 
 
Mestská časť Bratislava - Ra ča 
Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35, IČO: 304 557 

ĎALEJ AJ AKO „Mestská časť Rača” 
 

 ING. MATIAŠOVIČ, HLAVNÉ MESTO SR A MESTSKÁ ČASŤ RAČA 
SPOLOČNE ĎALEJ AJ AKO „Účastníci“  

 
PREAMBULA : 

A. Účastníci tejto Dohody sú účastníkmi súdneho konania vedeného na Okresnom súde 
Bratislava I. pod sp. zn.: 21C/209/2012 (ďalej aj „Súdne konanie“ ), ktorého predmetom 
je určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na základe návrhu Ing. Matiašoviča, a to 
k Pozemkom (tento výraz je definovaný v bode 1.1 tejto Dohody), ktorých vlastníkom je 
podľa aktuálnych údajov z katastra nehnuteľností Hlavné mesto SR. Mestská časť Rača 
je správcom Pozemkov na základe protokolu č. 64/1991 o zverení majetku hlavného 
mesta a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy Mestskej časti 
Bratislava - Rača  zo dňa 30.09.1991 v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.10.1992. 

B. Hlavné mesto SR odvodzuje svoje vlastnícke právo k Pozemkom z kúpnych zmlúv, na 
základe ktorých právny predchodca Hlavného mesta SR - ONV Bratislava – Rača 
nadobudol jednotlivé časti Pozemkov. Ing. Matiašovič sa následne stal užívateľom 
Pozemkov na základe rozhodnutia ONV Bratislava – Rača o pridelení pozemku do 
osobného užívania a Dohody o zriadení práva osobného užívania stavebného pozemku 
zo dňa 14.12.1971. Odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona číslo 509/1991 Zb., ktorým 
sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník, sa právo osobného užívania pozemku 
vzniknuté podľa dovtedy platných právnych predpisov zmenilo na vlastníctvo fyzickej 
osoby. Vlastníctvo Ing. Matiašoviča k Pozemkom nebolo zatiaľ zapísané do katastra 
nehnuteľností. 

C. Trovy právneho zastúpenia uplatňované právnym zástupcom Ing. Matiašoviča v Súdnom 
konaní ku dňu uzavretia tejto Dohody predstavujú 18.248,79 € vrátane DPH. 
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D. Účastníci sa v nadväznosti na doterajšie výsledky súdneho konania, osobitne vzhľadom 
na prezentované právne posúdenie prípadu zo strany zákonného sudcu a za účelom 
ďalšieho nenavyšovania vzniknutých trov právneho zastúpenia, rozhodli pristúpiť 
k mimosúdnemu riešeniu tejto právnej veci na základe uzavretia tejto Dohody za 
nasledovných podmienok:  

1. PREDMET DOHODY 

1.1 Predmetom tejto Dohody je usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným 
na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, pre 
okres Bratislava III, obec BA – m.č. Rača, katastrálne územie Rača, a to: 

(a) pozemok parcely registra „C“, parc. č.: 1592/9, o výmere 102 m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria,  

(b) pozemok parcely reg. „C“, parc. č.: 1592/18, o výmere 376 m2, druh pozemku: 
záhrady, 

ktorých vlastníkom je Hlavné mesto SR v podiele 1/1 (ďalej len ako „Pozemky“ ). 

2. UROVNANIE SPORNÝCH PRÁV  

2.1  Hlavné mesto SR vyhlasuje, že výlučné vlastnícke právo k Pozemkom patrí Ing. 
Matiašovičovi.     

2.2 Hlavné mesto SR a Mestská časť Rača týmto ukončujú výkon  správy k Pozemkom 
Mestskou časťou Rača.  

2.3 Za účelom úpravy zápisu vlastníckych práv v katastri nehnuteľností na základe tejto 
Dohody Hlavné mesto SR bezplatne prevádza vlastnícke právo k Pozemkom na Ing. 
Matiašoviča. 

2.4 Hlavné mesto SR  sa zaväzuje zaplatiť Ing. Matiašovičovi sumu vo výške 3.041,40 € plus 
DPH (slovom: tritisícštyridsaťjeden euro a štyridsať centov a DPH), na účet právneho 
zástupcu Ing. Matiašoviča - BDM Legal s.r.o., IČO 36857823, IBAN SK96 1100 0000 0026 
2401 6683, ako čiastočnú náhradu doposiaľ vzniknutých trov právneho zastúpenia 
v Súdnom konaní, a to do 15 dní od účinnosti tejto Dohody. Ing. Matiašovič sa zvyšnej časti 
(75%) svojho nároku na náhradu trov právneho zastúpenia v Súdnom konaní vzdáva, a to 
s účinnosťou ku dňu, kedy bude Ing. Matiašovič zapísaný do katastra nehnuteľností ako 
vlastník Pozemkov a vyššie uvedená čiastka prevedená na účet právneho zástupcu Ing. 
Matiašoviča. Iné trovy ako trovy právneho zastúpenia Ing. Matiašovičovi v Súdnom konaní 
nevznikli.    

2.5 Hlavné mesto SR a Mestská časť Rača sa vzdávajú všetkých svojich nárokov (ak existujú) 
voči Ing. Matiašovičovi vyplývajúcich zo Súdneho konania, vrátane predbežného opatrenia. 

2.6 Ing. Matiašovič sa na základe tejto Dohody zaväzuje k späťvzatiu žaloby v Súdnom spore, 
a to v lehote do 7 pracovných dní odo dňa zaplatenia dohodnutej sumy trov právneho 
zastúpenia uvedenej v bode 2.4 tejto Dohody.   

2.7 Hlavné mesto SR a Mestská časť Rača sa zaväzujú nevykonať žiaden úkon, ktorým by sa 
zmaril účel tejto Dohody, ktorým je zápis vlastníckeho práva k Pozemkom do katastra 
nehnuteľností v prospech Ing. Matiašoviča, vrátane toho, že neprevedú vlastnícke právo 
k Pozemkom na inú osobu, nezriadia k Pozemkom žiadne vecné ani záväzkové právo 
v prospech tretích osôb ani nevykonajú žiaden úkon, ktorý by bránil zastaveniu Súdneho 
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konania na základe späťvzatia Ing. Matiašoviča. 

3. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

3.1 Ak Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, rozhodne o prerušení alebo o zastavení 
konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa tejto 
Dohody, Účastníci sú povinní poskytnúť si súčinnosť pri odstraňovaní vád katastrálneho 
konania, vrátane podpisu dohody alebo zmluvy, predmetom ktorej bude bezplatné 
nadobudnutie vlastníckeho práva k Pozemkom Ing. Matiašovičom v súlade s požiadavkami 
katastra, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia 
o prerušení alebo zastavení vkladového konania poslednému z nich. V prípade porušenia 
uvedenej povinnosti má Účastník, ktorý poskytol súčinnosť riadne a včas, právo domáhať 
sa od Účastníka, ktorý je v omeškaní s plnením povinnosti poskytnutia súčinnosti, 
zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 100 € (slovom: jednosto euro) za každý aj začatý deň 
omeškania, a to až do riadneho splnenia tejto zabezpečovanej povinnosti.  

Zmluvnú pokutu v rovnakej výške je oprávnený požadovať Ing. Matiašovič, ak Hlavné 
mesto SR a/alebo Mestská časť Rača porušia svoj záväzok uvedený v bode 2.7 vyššie, 
a to až do odstránenia takého porušenia. 

3.2 Hlavné mesto SR splnomocňuje Ing. Matiašoviča na všetky právne úkony spojené 
s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k Pozemkom v prospech Ing. Matiašoviča 
na základe tejto Dohody, ako aj na výmaz existujúcej poznámky zapísanej v katastri 
nehnuteľností. Ing. Matiašovič sa zaväzuje vykonať všetky potrebné úkony voči katastru 
bez zbytočného odkladu po právoplatnosti rozhodnutia súdu o zastavení Súdneho konania. 

3.3 Účastníci sa ďalej dohodli, že poplatky spojené s overením podpisov, ako aj poplatky 
spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí 
Hlavné mesto SR.    

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Táto Dohoda bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR č. 
............... zo dňa ...................  

4.2 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými Účastníkmi dohody, pričom 
vecno - právne účinky prevodu vlastníckeho práva k Pozemkom nastávajú okamihom 
povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech Ing. 
Matiašoviča. Táto Dohoda, ako povinne zverejňovaná zmluva podľa § 5a zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

4.3 Práva a povinnosti Účastníkov touto Dohodou výslovne neupravené sa spravujú 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.  

4.4 Obsah tejto Dohody možno meniť len formou písomných očíslovaných dodatkov 
podpísaných všetkými Účastníkmi.   

4.5 V prípade, ak sa stane ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody neplatné alebo neúčinné 
z akéhokoľvek dôvodu, neovplyvní to platnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení. V takom 
prípade sa Účastníci zaväzujú nahradiť také neplatné alebo neúčinné ustanovenie 
ustanovením platným a účinným, ktoré s ohľadom na svoj obsah a ekonomický účel najviac 
zodpovedá neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu a čo najviac sa približuje zmyslu 
a účelu tejto Dohody.  
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4.6 Táto Dohoda je vyhotovená v 5 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každý Účastník 
obdrží jeden rovnopis a dve vyhotovenia sú určené pre potreby katastrálneho konania.  

 

 

Účastníci súhlasia s obsahom tejto Dohody a vyhlasujú , že táto Dohoda bola uzavretá 
v súlade s ich ur čitou, vážnou a vedomou vô ľou, bez nátlaku a nie na základe 
jednostranne nevýhodných podmienok. Ú častníci potvrdzujú, že si Dohodu pre čítali, 
porozumeli jej obsahu, súhlasia s jej obsahom a na dôkaz tohto, pripájajú k Dohode svoje 
podpisy. 

 
 
 
 
V Bratislave, dňa _______________ 
 
 
 
 
____________________________________ 
Ing. Štefan Matiašovi č 
 

V Bratislave, dňa  _______________ 
 
 
 
 
____________________________________ 
Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava  
[●] 

 
 
 
 

 
V Bratislave, dňa  _______________ 
 
 
 
 
____________________________________ 
Bratislava - mestská časť Rača  
[●] 
 

 

 



  
Výpis  

zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
MsZ konaného dňa 13.06.2016 

___________________________________________________________________________ 
 
Bod č. 35  
Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody k pozemkom v Bratislave, k.ú. Rača,   parc.č.  
1592/9, 1592/18 v prospech Ing.Štefana Matiašoviča. 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporúča, aby náhradu prípadných trov právneho zastúpenia, ktoré požaduje 
navrhovateľ v symbolickej výške 3 041,40 eur+DPH (20 % z hodnoty aktuálneho nároku) 
Hlavné mesto SR Bratislava, ako vlastník predmetu sporu, neprenášalo na Mestskú časť 
Rača.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0   

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporúča 
 
3. variant 
 
neschváliť Dohodu o urovnaní sporných vlastníckych práv medzi hlavným mestom SR 
Bratislavou a Ing. Štefanom Matiašovičom, ktorej predmetom bude súhlas jej účastníkov 
s tým, že vlastnícke právo k pozemkom registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1592/9 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 102 m2 a parc. č. 1592/18 – záhrady vo výmere               
376 m2, k. ú. Rača, zapísané na LV č. 1 patrí Ing. Štefanovi Matiašovičovi a pokračovať 
v súdnom spore vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 21C/209/2012 s tým, že trovy 
právneho zastúpenia  doposiaľ predstavujú sumu 18 248,80 eur (28 úkonov po 599,17 eur + 
DPH + 28 x režijný paušál)  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1   
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 13.6.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody k pozemkom v Bratislave, k.ú. Rača, 
parc. č. 1592/9, parc. č. 1592/18 v prospech Ing. Štefana Matiašoviča  

Kód uzn.: 5.11.1. 
 

Uznesenie 367/2016 
zo dňa 16.06.2016  

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
prerokovať Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody k pozemkom v Bratislave, k.ú. Rača, 
parc.č. 1592/9, parc. č. 1592/18 v prospech Ing. Štefana Matiašoviča, s pripomienkami: 
 
1. z variantu č. 2 vypustiť slová: „s tým, že náhradu trov právneho zastúpenia, ktoré 

požaduje navrhovateľ v symbolickej výške 3 041,40 Eur + DPH (20 % z hodnoty 
aktuálneho nároku) bude znášať Mestská časť Bratislava-Rača, ktorej je predmet sporu 
zverejný do správy“ 

2. Mestská rada odporúča schváliť variant č. 3. 

- - -  

 



    
 

    
 

    
 

    



 

    
 
 
 


