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Materiál  
na rokovanie miestnej rady                                                                    dňa  03. marca 2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                              dňa  10. marca 2009 
 
 
 

N  Á  V  R  H 
na schválenie dohody o urovnaní a  

návrh na predaj nebytových priestorov  v dome na  
ulici Dunajská 18-Grösslingová 23 Matici slovenskej  

 
 
 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                               Miestna rada mestskej časti 
MUDr. Peter Tatár, CSc.                                       Bratislava- Staré Mesto  
zástupca starostu                                                    o d p o r ú č a 
mestskej časti                                                         miestnemu zastupiteľstvu  
                                                                               prerokovať predložený návrh 
  
Zodpovedný:                                                       Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
MUDr. Peter Tatár, CSc.                                         
zástupca starostu                                                   - v materiáli 
mestskej časti                                                               
                                                                              
                                                                               
Spracovateľ:                                                        Materiál obsahuje: 
                                                                              - návrh uznesenia 
JUDr.Marek Šujan                                                - dôvodovú správu 
vedúci právneho oddelenia                                   - LV 
                                                                              - snímka z kat. mapy 
 - návrh dohody  
JUDr.Anna Ďurinová                                             
právne oddelenie           
 

 
Bratislava, marec 2009 

 



 
N á v r h    u z n e s e n i a 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
 
 
 
A. s c h v a ľ u j e   
 
 

za účelom konečného majetkovo – právneho usporiadania vlastníckych vzťahov k 
nehnuteľnostiam : bytový dom, stavba súp. č. 2310,  ( dom zvaný tiež „liga pasáž“ ) 
a pozemok pod bytovým domom parc. č. 8862, druh pozemku : zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1198 m², ktoré sa nachádzajú sa na ulici Dunajská 18,     
Grösslingova 23 v Bratislave,  
 
návrh dohody o urovnaní  medzi mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto a Maticou 
slovenskou,  

 
 
B. p o v e r u j e  
 

starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto podpísaním dohody o urovnaní s Maticou 
slovenskou,  predmetom ktorej bude konečné usporiadanie vlastníckych vzťahov 
týkajúcich sa bytového domu, stavba súp. č. 2310 a pozemku  pod bytovým domom 
parc.č. 8862, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria o výmere 1198 m², 
nachádzajúcich sa na ulici Dunajská 18, Grösslingova 23 v Bratislave, 

 
 
C. s c h v a ľ u j e  
 

1. za podmienky uzatvorenia dohody o  urovnaní  medzi mestskou časťou           
Bratislava – Staré Mesto a Maticou slovenskou,  podľa zákona č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 v znení neskorších 
zmien,    p r e v o d    v l a s t n í c t v a   :  

 
n e b y t  o v ý c h    p r i e s t o r o v   č. 20  a  č. 22, vchod Dunajská 18,  
n e b y t o v é h o    p r i e s t o r u      č. 20, vchod Grösslingova 23, 
 
nachádzajúcich sa v bytovom dome, stavba  súp.č. 2310, na ulici Dunajská 18, 
Grösslingova 23 v Bratislave  a príslušného spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a  na pozemku pod bytovým 
domom parc.č. 8862, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1198 m2, 
ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto a sú zapísané na liste vlastníctva č. 4720 Správy katastra pre 
hl. mesto SR Bratislavu   
 
k u p u j ú c e m u :  Matici slovenskej, Nám. J.C. Hronského 1,  036 52 Martin,   
IČO: 00179027,  za cenu 449.687,98 EUR (  13 547.300,-SKK ) 

 



 
  

2. započítanie kúpnej ceny nebytových priestorov v sume 449.687,98 EUR  
(13.547.300,- Sk) s pohľadávkou Matice slovenskej na náhradu nákladov vložených 
forme investície do  bytového domu, stavba  súp. č. 2310,  na ulici Dunajská 18, 
Grösslingova 23 v Bratislave v sume 414.923,99 EUR  ( 12.500.000, - Sk ) 

 
3. kúpna cena po započítaní bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 

zmluvy.  
 
 
D. s p l n o m o c ň u j e  
 

starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy prípadných 
chýb  v písaní a chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
 

Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D  ô  v  o  d  o v  á    s  p  r  á  v  a 
 
 

Matica slovenská  bola do 1. mája 1954 vlastníkom bytového domu, známeho tiež pod 
názvom „ligapasáž“  nachádzajúceho sa v Bratislave na ulici Dunajská 18, Grösslingova 23, 
súp. č. 2310 (ďalej len „bytový dom“) a pozemku pod bytovým domom parc. č. 8862, druh 
pozemku :  zastavané plochy a nádvoria o výmere 1198 m² (ďalej len „pozemok“). Na 
základe komunistického zákona SNR č. 4/1954 Zb. o Matici slovenskej bol celý jej majetok, 
ako i majetok Slovenskej národnej knižnice poštátnený bez náhrady. 

Slovenská  republika v súlade so snahou o čiastočnú majetkovú rehabilitáciu       
Matice slovenskej a odstránenie majetkových krívd spôsobených komunistickým režimom, 
zákonom NR SR č. 107/1993 Z. z. o vrátení majetku Matici slovenskej (ďalej len „zákon“) 
navrátila do jej vlastníctva aj bytový dom s pozemkom. Tento  bol v jej výlučnom vlastníctve 
na základe tohto zákona v čase od 18.05.1993 do 21.01.2001. 

Ústavný súd Slovenskej republiky svojím nálezom č. PL. ÚS 4/00 zo dňa 04.07.2000 
(ďalej len „nález“) rozhodol o nesúlade zákona s Ústavou Slovenskej republiky, v dôsledku 
čoho tento zákon stratil dňom 21.07.2000 účinnosť a dňom 21.01.2001 podľa čl. 125 ods. 3 
Ústavy Slovenskej republiky platnosť. Právnou podstatou tohto nálezu bolo rozhodnutie, že 
Slovenská republika vrátila bytový dom s pozemkom Matici slovenskej v čase, keď tento 
podľa názoru  Ústavného súdu Slovenskej republiky bol  vo vlastníctve inej právnickej osoby 
– hlavného mesta SR Bratislavy ( ďalej len „hlavné mesto“ ), a to podľa zákona                
SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Bytový dom po 
účinnosti tohto nálezu opätovne nadobudlo do vlastníctva hlavné mesto. 

Hlavné mesto na základe § 6 ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a protokolom č. 51/92 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
zverilo ešte v roku 1992 predmetný bytový dom s pozemkom do správy mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto ( ďalej len „mestská časť“ ). Mestská časť  následne po rozhodnutí 
Ústavného súdu opätovne vstúpila do právneho postavenia správcu majetku hlavného mesta a  
zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, na základe žiadostí, odpredala byty v predmetnom bytovom dome do 
vlastníctva  nájomcom bytov.  

Matica slovenská, ako žalobca, podala na hlavné mesto a mestskú časť, ako 
žalovaných dňa 24.10.2002 žalobu o určenie vlastníckeho práva, ktorou sa domáha, aby  
súd určil, že vlastníkom bytového domu a pozemku je Matica slovenská. Matica slovenská 
podľa tejto žaloby zastáva názor, že jej vlastníctvo k tejto nehnuteľnosti vyplýva z toho, že jej 
správcom aj po zoštátnení majetku Matice slovenskej po roku 1954, teda už ako správcom 
majetku štátu, bola Matica slovenská. K tomuto nehnuteľnému majetku teda ku dňu 
24.11.1990 nepatrilo právo hospodárenia národnému výboru, na území ktorého sa tento 
nehnuteľný majetok nachádzal, a preto sa tento nehnuteľný majetok nemohol stať 
vlastníctvom hlavného mesta SR Bratislavy. Taktiež zákonom SNR č. 196/1991 Zb. o Matici 
slovenskej sa Matica  slovenská stala neštátnou právnickou osobou s vlastným majetkom. 
Nakoľko komunistický zákon SNR č. 4/1954 Zb. o Matici slovenskej bol v celosti zrušený už 
zákonom SNR č. 97/1968 Zb. o Matici slovenskej a Matica slovenská je neštátnym subjektom 
vlastníckeho práva, sú jej vlastníctvom aj bytový dom a pozemok. 

Matica slovenská, ako žalobca, podala na hlavné mesto a mestskú časť dňa 9. júla 
2003 žalobu o zaplatenie sumy vo výške 511.438,80 EUR (15 407 605,- Sk) s príslušenstvom, 
ktorou sa domáha, aby súd určil, aby jej hlavné mesto a mestská časť zaplatili túto sumu ako 
náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložila na bytový dom po dobu jeho oprávnenej držby, 
teda v čase od 18.05.1993 do 21.01.2001, a ktoré náklady rozsahom zodpovedajú zhodnoteniu 
bytového domu  ku dňu jeho vrátenia hlavnému mestu.  



 
Mestská časť  uzavrela dňa 01.10.2005 s Maticou slovenskou Zmluvu č. 15/2005/322 

o nájme nebytových priestorov (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej Matica slovenská 
užíva časť nebytových priestorov v bytovom dome s celkovou podlahovou plochou         
550,29 m². Jedná sa o tú časť nebytových priestorov predmetného bytového domu, ktorú 
Matica slovenská skutočne užíva na svoje potreby. 

Vzhľadom k prebiehajúcim súdnym sporom a obojstrannej vôli riešiť vzniknutú 
situáciu vstúpila mestská časť s Maticou slovenskou do rokovaní o uzatvorení dohody 
o urovnaní sporných záležitostí.  Predmetom priloženého návrhu  dohody je urovnanie 
vzájomných sporných nárokov  medzi mestskou časťou na strane jednej a Maticou 
slovenskou strane druhej. Urovnanie týchto sporných nárokov spočíva v urovnaní všetkých 
majetkovoprávnych otázok týkajúcich sa bytového domu a pozemku, ktoré sú sporné alebo 
pochybné   ( tzv. generálne urovnanie) s klauzulou neodvolateľného vzdania sa nároku na 
uplatnenie akéhokoľvek práva na predmetné nehnuteľnosti. 

Matica slovenská má záujem získať do vlastníctva nebytové priestory, ktoré 
v súčasnosti užíva a to NP č. 20 o výmere   16,46 m², NP č. 22 o výmere  132,10 m² so 
vstupom z Dunajskej ulice a NP č. 20 o výmere  381,40 m² so vstupom z Grösslingovej ulice.  

Matici slovenskej  vznikla voči hlavnému mestu a mestskej časti spoločne 
a nerozdielne v čase od 18.05.1993 do 21.01.2001 pohľadávka v sume 511.438,80 EUR       
(15 407 605,- Sk) titulom investícií vložených do bytového domu spočívajúcich najmä 
investícii do novej kotolne a rozvodov tepla. Túto pohľadávku si Matica slovenská uplatnila 
aj súdnou cestou.  Podľa § 130 ods. 3 Občianskeho zákonníka má oprávnený držiteľ voči 
vlastníkovi nárok na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil na vec po dobu oprávnenej 
držby, a to v rozsahu zodpovedajúcom zhodnoteniu veci ku dňu jej vrátenia. Na základe 
vzájomných rokovaní bola táto pohľadávka na účely uzatvorenia dohody o urovnaní znížená 
na sumu 414.923,99 EUR (12 500 000, - Sk). 

Urovnanie sporných nárokov spočíva v tom, že hlavné mesto a mestská časť prevedú 
nebytové priestory, ktoré v súčasnosti užíva Matica slovenská do jej výlučného vlastníctva za 
cenu určenú v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva, ktorým sa schválila cenová mapa. 
Kúpna cena predávaných nebytových priestorov však bude v zmysle paragrafu 580 
Občianskeho zákonníka predmetom započítania s pohľadávkou Matice slovenskej na náhradu 
vložených investícií v sume 414.923,99 EUR (12 500 000, - Sk). Matica slovenská sa 
v návrhu dohody vzdáva nároku na príslušenstvo pohľadávky aj na zvyšnú časť pohľadávky, 
ktorú si uplatnila na súde.  Matica slovenská  sa súčasne  neodvolateľne zaviaže, že po 
uzatvorení dohody o urovnaní, schválení prevodu nebytových priestorov a odsúhlasení 
započítania pohľadávky z kúpnej ceny nebytových priestorov s pohľadávkou na náhradu 
vložených investícií písomne podá späťvzatie žaloby o určenie vlastníckeho práva zo dňa 
24.10.2002, ktorá je vedená na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 11C 121/02, ako aj 
späťvzatie žaloby o zaplatenie sumy vo výške 511.438,80 EUR (15 407 605,30 Sk), ktorá je 
taktiež vedená na Okresnom súde Bratislava I.   

Zmluvné strany v návrhu dohody o urovnaní súčasne deklarujú, že do budúcnosti 
nebudú ani oni ani ich prípadní právni nástupcovia voči sebe uplatňovať žiadne nároky 
týkajúce predmetných nehnuteľností. Týmto spôsobom dôjde k stabilizácii vlastníckych 
vzťahov a dosiahne sa právna istota nielen u účastníkov dohody, ale najmä u všetkých 
vlastníkov bytov v tomto bytovom dome, ktorí byty nadobudli do svojho vlastníctva v dobrej 
viere. 
      Za podmienky, že bude platne uzatvorená dohoda o urovnaní, zrealizuje sa prevod 
vlastníctva nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „bytový zákon“) a 
všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 6/1995 v znení neskorších zmien. 
Prevod vlastníctva nebytových priestorov je taktiež v súlade s čl. 3  bod B. ods. 2 Pravidiel 
nakladania s nehnuteľným majetkom. 



 
Podľa ustanovenia § 16 ods. 4 bytového zákona nájomca nebytového priestoru, 

vlastníci a nájomcovia bytov v dome majú právo na prednostný prevod nebytového priestoru 
do vlastníctva v tomto poradí. 
      Matica slovenská  so  sídlom Nám. J.C.Hronského 1,   036 52 Martin,                     
IČO:  00179027, je nájomcom nebytových priestorov v bytovom dome na ulici Dunajská 18, 
Grösslingova 23, a to:  vchod Dunajská 18, nebytové priestory č. 20 a č. 22, vchod 
Grösslingova 23, nebytový priestor č.20, o celkovej  výmere 529,96 m2, na základe 
nájomnej zmluvy zo dňa  01.10.2005. Nájom je dohodnutý na dobu určitú 9 rokov a 11 
mesiacov. Nájomca užíva nebytové priestory na  účely kancelárií,  predajne kníh a suvenírov. 
Ročný nájom činí  19.028,75 EUR ( 573 260,- Sk ).         
      Cena predávaných nebytových priestorov vrátane spoluvlastníckych podielov na  
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku pod bytovým domom 
bola určená v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 226/1996, ktorým sa schválila 
Cenová mapa pre prevod vlastníctva nebytových priestorov v znení doplnkov. Po započítaní 
kúpnej ceny s  pohľadávkou Matice slovenskej bude výnos z predaja nebytových priestorov 
činiť sumu 34.763,99 EUR (1 047 300, - Sk), ktorý bude v zmysle štatútu  pomerne rozdelený 
medzi mestskú časť a hlavné mesto.  
     Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 



 

Dohoda  o  urovnaní 
 

uzavretá podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka  (ďalej len „dohoda“) 
 

m e d z i  
 
 
1. MESTSKOU ČASŤOU  BRATISLAVA - STARÉ MESTO 
    sídlo : Vajanského nábrežie  3 
               814 21 Bratislava 
    IČO: 00603147 
        
   Zastúpenou:       Ing. arch. Andrejom Petrekom, starostom mestskej časti – Staré Mesto 
 
                                                                                   ( ďalej len „účastník v 1. rade“) 
 

a 
 
2. Maticou slovenskou 
    sídlo : Námestie J. C. Hronského 1,  

   036 52 Martin 
    IČO : 00179027  
   
    Zastúpenou :       Ing. Jozefom Markušom, DrSc., predsedom Matice slovenskej 
 
                                                                                   ( ďalej len „účastník v 2. rade“) 
 

     Účastník v 1. rade, účastník v 2. rade sa ako zmluvné strany podľa § 585 a nasl. Občianskeho 
zákonníka dohodli na   u z a v r e t í   tejto dohody : 
 
 
  

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

 
 

1. Účastník v 2. rade bol vlastníkom bytového domu nachádzajúceho sa v Bratislave na 
ulici Dunajská 18 – Grösslingova 23, súp. č. 2310 (ďalej len „bytový dom“) 
a pozemku    parc.č. 8862 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1198 m², ktorý sa 
nachádza pod týmto bytovým domom (ďalej len „pozemok“) až do 1. mája 1954, kedy 
na základe komunistického zákona SNR č. 4/1954 Zb. o Matici slovenskej bol celý jej 
majetok, ako i majetok Slovenskej národnej knižnice poštátnený bez náhrady. 

 
2. Slovenská  republika v súlade s jej snahou o čiastočnú majetkovú rehabilitáciu 

a odstránenie krívd a neprávostí spôsobených komunistickým režimom účastníkovi 
v 2. rade, zákonom NR SR č. 107/1993 Z.z. o vrátení majetku Matici slovenskej (ďalej 
len „zákon“) navrátila do jeho vlastníctva aj bytový dom s pozemkom, ktoré sú 
uvedené v bode 1. tohto článku dohody. Bytový dom s pozemkom boli následne na 
základe vyššie uvedeného zákona v období od 18.05.1993 do 21.01.2001 vo 
vlastníctve účastníka v 2. rade. 

 



3. Ústavný súd Slovenskej republiky svojím nálezom č. PL. ÚS 4/00 zo dňa 04.07.2000 
(ďalej len „nález“) rozhodol o nesúlade zákona uvedeného v bode 2. tohto článku 
dohody s Ústavou Slovenskej republiky, v dôsledku čoho tento zákon stratil dňom 
21.07.2000, vyhlásením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, účinnosť a dňom 
21.01.2001 podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky následne i platnosť. 
Právnou podstatou tohto nálezu bolo rozhodnutie, že Slovenská republika vrátila 
majetok uvedený v bode 1. tohto článku dohody účastníkovi v 2. rade v čase, keď 
tento podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky bol už vo vlastníctve inej 
právnickej osoby – obce (hlavného mesta SR Bratislavy), a to podľa zákona SNR         
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 
4. Účastníkovi v 1. rade na základe § 6 ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a protokolom č. 51/92 o zverení majetku hlavného mesta 
SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 21.12.1992 
zverilo hlavné mesto, ako vlastník v súlade s nálezom uvedeným v bode 3. tohto 
článku dohody bytový dom s pozemkom do správy. 

 
5. Účastník v  2. rade, ako žalobca, podal na účastníka v  1. rade a hlavné mesto, ako 

žalovaných, dňa 24.10.2002 žalobu o určenie vlastníckeho práva, ktorou sa účastník 
v 2. rade domáha, aby  súd určil, že je vlastníkom bytového domu a pozemku. 
Účastník v 2. rade podľa tejto žaloby zastáva názor, že jeho vlastníctvo k týmto 
nehnuteľnostiam vyplýva z toho, že ich správcom aj po zoštátnení majetku Matice 
slovenskej po roku 1954, teda už ako správcom majetku štátu, bol účastník v 2. rade.       
K tomuto nehnuteľnému majetku teda ku dňu 24.11.1990 nepatrilo právo 
hospodárenia národnému výboru, na území ktorého sa tento nehnuteľný majetok 
nachádzal, a preto sa tento nehnuteľný majetok nemohol stať vlastníctvom obce 
(hlavného mesta SR Bratislavy). Taktiež zákonom SNR č. 196/1991 Zb. o Matici 
slovenskej sa účastník v 2. rade stal neštátnou právnickou osobou s vlastným 
majetkom. Nakoľko komunistický zákon SNR č. 4/1954 Zb. o Matici slovenskej bol 
v celosti zrušený už zákonom SNR  č. 97/1968 Zb. o Matici slovenskej a účastník v 2. 
rade je neštátnym subjektom vlastníckeho práva, sú jeho vlastníctvom aj bytový dom 
a pozemok uvedené v bode 1. tohto článku dohody. 

 
6. Účastník v 2. rade, ako žalobca, podal na účastníka v 1. rade a na hlavné mesto dňa 

17.júla 2003 žalobu o zaplatenie sumy vo výške 511.438,79 EUR                                 
( 15 407 605, 30 Sk )  s prísl., ktorou sa účastník v 2. rade domáha, aby súd určil, aby 
mu účastník v 1. rade a hlavné mesto rade zaplatili túto sumu, ako náhradu nákladov, 
ktoré účelne vynaložil na bytový dom po dobu jeho oprávnenej držby, teda v čase od 
18.05.1993 do 21.01.2001, a ktoré náklady rozsahom zodpovedajú zhodnoteniu veci 
ku dňu jej vrátenia účastníkovi v 1. rade.  

 
7. Účastník v 2. rade s účastníkom v 1. rade uzavreli dňa 01.10.2005 Zmluvu                   

č. 15/2005/322 o nájme nebytových priestorov podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 
a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), 
na základe ktorej účastník v 1. rade, ako prenajímateľ, prenajal účastníkovi v 2. rade, 
ako nájomcovi, časť nebytových priestorov v bytovom dome podľa Čl. I. bodu 2. tejto 
zmluvy s celkovou podlahovou plochou 573,26 m², teda tú časť nebytových priestorov 
predmetného bytového domu, ktorú účastník v 2. rade skutočne užíva na svoje 
potreby.  

 
Čl. II. 

Predmet dohody 



 
1. Predmetom  urovnania  podľa Občianskeho zákonníka môžu byť buď niektoré sporné 

právne vzťahy medzi účastníkmi, alebo ich všetky práva a povinnosti (generálne 
urovnanie). Nie je rozhodujúce, či za sporné alebo pochybné považujú práva 
a povinnosti obaja (viacerí) účastníci alebo iba jeden z nich. Príčiny spornosti môžu 
byť rôzne, pričom stačí subjektívna spornosť. Spornosť a pochybnosť môže spočívať 
napr. v tom, že je sporné, či nastali všetky skutočnosti potrebné k vzniku práva, je 
pochybná výška pohľadávky, jej trvanie a pod. Práva medzi nimi sporné a pochybné 
môžu účastníci odstrániť rôznymi spôsobmi, niečo si navzájom povolia, uznajú sporné 
právo druhého, vzdajú sa práva, obmedzia výšku pohľadávky alebo jednoducho po 
vysvetlení si sporných a pochybných otázok navzájom uznajú svoje práva a povinnosti 
v plnom rozsahu a pod. Urovnaním niektorý z účastníkov môže nadobudnúť aj práva, 
ktoré doteraz nemal, jeho právo môže byť modifikované, dlhy sa môžu nahradiť 
novými dlhmi a pod. 

 
2. Predmetom tejto dohody je vzájomné urovnanie práv a povinností medzi účastníkom 

v 1. rade, účastníkom v 2. rade. Urovnanie týchto práv a povinností spočíva 
v urovnaní všetkých majetkovoprávnych otázok týkajúcich sa nehnuteľností 
uvedených v bode 1. Čl. I. tejto dohody sporných alebo pochybných medzi 
účastníkom v 1. rade na strane jednej  a účastníkom v 2. rade na strane druhej 
a v urovnaní z toho vyplývajúcich vzájomných pohľadávok a záväzkov (generálne 
urovnanie). 

 
 

Čl. III. 
Rozdelenie nebytových priestorov v bytovom dome a podielov na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach bytového domu a na pozemku, na ktorom sa bytový dom 
nachádza  

 
1. Podľa znaleckého posudku Ing. Evy Kinczerovej č. 229/2003 strany č. 63 sú 

nebytovými priestormi bytového domu nebytové priestory v časti Dunajská č. 18 
označené takto: 

 
- DNP č. 16 o výmere 518,70 m²  s podielom 1380/10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 
- DNP č. 17 o výmere    91,30 m² s podielom   244/10000 (spoločné časti,  

spoločné     zariadenia bytového domu a pozemok), 
- DNP č. 18 o výmere    46,70 m² s podielom   125/ 10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 
- DNP č. 19 o výmere    22,70 m² s podielom     61/ 10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 
- DNP č. 20 o výmere   16,46 m² s podielom    44/10000 (spoločné 

časti, spoločné  zariadenia bytového domu a pozemok), 
- DNP č. 21 o výmere    72,10 m² s podielom  192/10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 
- DNP č. 22 o výmere  132,10 m² s podielom  352/10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok). 
 

 
2. Podľa znaleckého posudku Ing. Evy Kinczerovej č. 229/2003 strany č. 63 sú 

nebytovými priestormi bytového domu nebytové priestory v časti Grösslingova č. 23 
označené takto: 



 
- GNP č. 15 o výmere   38,70 m² s podielom  103/10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 
- GNP č. 16 o výmere     7,65 m² s podielom    20/10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 
- GNP č. 17 o výmere   24,40 m² s podielom     65/10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 
- GNP č. 18 o výmere   18,70 m² s podielom     50/10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 
- GNP č. 21 o výmere    50,22 m² s podielom   134/10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok). 
 

3. Podľa znaleckého posudku Ing. Evy Kinczerovej č. 073/2005 strany č. 11 sú 
nebytovými priestormi bytového domu nebytové priestory v časti Grösslingova č. 23 
označené takto: 

  
- GNP č. 19 o výmere  258,91 m² s podielom   687/10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 
- GNP č. 20 o výmere  401,73 m² s podielom 1070/10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok). 
 

4. Účastník  v  2. rade má záujem o získanie vlastníctva nebytových priestorov 
v bytovom dome a príslušných podielov na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach tohto bytového domu a na pozemku, na ktorom sa tento bytový dom 
nachádza, označených v znaleckých posudkoch uvedených v bodoch 1.,2. a 3. tohto 
článku dohody, a to o nebytové priestory: 

 
- DNP č. 20 o výmere   16,46 m² s podielom    44/10000 (spoločné 

časti, spoločné  zariadenia bytového domu a pozemok), 
- DNP č. 22 o výmere  132,10 m² s podielom  352/10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 
- GNP č. 20 o výmere  381,40 m² s podielom 1016/10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok). 
       
5. Účastníkovi v 1. rade ako správcovi nebytových priestorov zostanú vo vlastníctve 

a správe nebytové priestory v bytovom dome uvedenom v bode 1. Čl. I. tejto dohody 
s príslušnými podielmi na spoločných častiach a zariadeniach tohto bytového domu 
a pozemku, na ktorom sa tento bytový dom nachádza, označených v znaleckých 
posudkoch uvedených v bodoch 1.,2. a 3. tohto článku dohody, a to nebytové 
priestory: 

  
- DNP č. 16 o výmere 518,70 m²  s podielom 1380/10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 
- NP č. 17 o výmere    91,30 m² s podielom   244/10000 (spoločné časti,  

spoločné     zariadenia bytového domu a pozemok), 
- DNP č. 18 o výmere    46,70 m² s podielom   125/ 10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 
- DNP č. 19 o výmere    22,70 m² s podielom     61/ 10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 
- DNP č. 21 o výmere    72,10 m² s podielom  192/10000 (spoločné 

časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 



- GNP č. 15 o výmere   38,70 m² s podielom  103/10000 (spoločné 
časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 

- GNP č. 16 o výmere     7,65 m² s podielom    20/10000 (spoločné 
časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 

- GNP č. 17 o výmere   24,40 m² s podielom     65/10000 (spoločné 
časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 

- GNP č. 18 o výmere   18,70 m² s podielom     50/10000 (spoločné 
časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 

- GNP č. 19 o výmere  258,91 m² s podielom   687/10000 (spoločné 
časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok), 

- GNP č. 21 o výmere    50,22 m² s podielom   134/10000 (spoločné 
časti, spoločné zariadenia bytového domu a pozemok). 

 
        Spolu nebytové priestory v celkovej rozlohe 1150,08 m². 
 

6. Účastník v 1. rade a účastník v 2. rade spolu konštatujú, že nebytové priestory, ktoré 
podľa tejto dohody zostanú vo vlastníctve hlavného mesta a v správe účastníka v 1. 
rade sú priestormi, v ktorých sa nachádzajú výlučne obchodné zariadenia, pretože sú 
umiestnené na prízemí bytového domu a v jeho Liga-pasáži resp. v podlaží, do ktorých 
je vstup zabezpečený priamo z ulíc Dunajská č. 18 a Grösslingova 23 v Bratislave. 
Nebytové priestory, ktoré s výnimkou DNP č. 20 o výmere   16,46 m² (obchodík 
v Liga-pasáži), sa nachádzajú na 1. poschodí bytového domu a slúžia výlučne ako 
administratívne priestory.  

 
Čl. IV. 

Prevod (predaj a kúpa) nebytových priestorov  
 

1. Účastníkovi v 1. rade na základe § 6 ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a protokolom č. 51/92 o zverení majetku hlavného mesta 
SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 21.12.1992 
zverilo hlavné mesto SR Bratislava do správy nebytové priestory v bytovom dome 
nachádzajúcom sa v Bratislave na ulici Dunajská 18 – Grösslingova 23, súp. č. 2310 
na pozemku parcela parc.č. C-KN 8862 zastavané plochy a nádvoria o výmere       
1198 m². Bytový dom a pozemok sú zapísané na LV č. 4720 Správy katastra pre 
hlavné mesto SR Bratislavu, pracovisko Bratislava I. 

 
2. Účastník 1 sa zaväzuje previesť na účastníka 2 vlastníctvo  n e b y t o v ý c h               

p r i e s t o r o v    č. 20  a  č. 22, vchod Dunajská 18, n e b y t o v é h o   p r i e s t o r u      
č. 20, vchod Grösslingova 23, nachádzajúcich sa v bytovom dome, stavba             
súp.č. 2310, na ulici Dunajská 18, Grösslingova 23 v Bratislave  a príslušného 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 
domu a  na pozemku pod bytovým domom parc.č. 8862, druh pozemku : zastavané 
plochy a nádvoria  o výmere 1198 m2, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a sú zapísané na liste 
vlastníctva č. 4720 Správy katastra pre hl. mesto SR Bratislavu . 

 
 

Čl. V. 
Vzájomné započítanie pohľadávok 

 
1. Účastník v 1. rade a  účastník v 2. rade sa dohodli, že touto dohodou vykonajú medzi 

sebou vzájomné započítanie pohľadávok podľa § 580 a nasl. Občianskeho zákonníka. 



 
2. Účastníkovi v 2. rade vznikla voči účastníkovi v 1. rade a hlavnému mestu  spoločne a     

nerozdielne v čase od 18.05.1993 do 21.01.2001 pohľadávka v sume 511.438,80 EUR 
(15 407 605,- Sk). Zaplatenie tejto sumy uplatnil účastník 2 na súde.  

 
3. Analýzou uplatňovaného nároku, došlo po dohode účastníka 1 a účastníka 2 ku 

korekcii predmetnej sumy, pričom táto bola dohodou ustálená na sume           
414.923,99 EUR/12.500.000,- Sk. Jedná sa o sumu, ktorú účastník v 2. rade 
investoval do bytového domu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov v čase, keď bol podľa zákona NR SR č. 107/1993 Z. z. o vrátení majetku 
Matici slovenskej nepochybne jeho vlastníkom. V tomto období sa účastník v 2. rade 
správal ako zodpovedný vlastník a investoval do svojho majetku (bytového domu) 
v dobrej viere.  

 
4. Podľa § 130 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je držiteľ so zreteľom na všetky 

okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom 
oprávneným. Podľa § 130 ods. 3 Občianskeho zákonníka oprávnený držiteľ má voči 
vlastníkovi nárok na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil na vec po dobu 
oprávnenej držby, a to v rozsahu zodpovedajúcom zhodnoteniu veci ku dňu jej 
vrátenia. 

 
5. Účastník v 1. rade, určil cenu nebytových priestorov vrátane spoluvlastníckeho 

podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a pozemku 
pod bytovým domom v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto, ktorým sa schvaľuje cenová mapa pre prevod vlastníctva 
nebytových priestorov v znení doplnkov sumou 449.687,98 EUR/13.547.300, - Sk.  

 
6. Účastník 1 a účastník 2 sa dohodli, že vysporiadajú vyššie uvedené pohľadávky 

započítaním. Pohľadávka účastníka 2 v sume 414.923,99 EUR/12.500.000, - Sk 
zanikne započítaním s budúcou pohľadávkou kúpnej ceny nebytových priestorov 
a spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom v sume              
449.687,98 EUR/13.547.300, - Sk. Pohľadávky zaniknú započítaním ku dňu splatnosti 
kúpnej ceny tak, ako bude uvedené v kúpnej zmluve, na základe ktorej nadobudne 
účastník  2 vlastnícke právo k nebytovým priestorom.   

 
 
 

Čl. VI. 
Urovnanie  

ukončenie súdnych sporov 
  
 

1. Účastník v 2. rade sa týmto neodvolateľne zaväzuje, že v lehote 30 dní odo dňa 
nadobudnutia vlastníckeho práva k  nebytovým    priestorom   č. 20 a  č. 22,  vchod 
Dunajská 18 a nebytovému priestoru  č. 20, vchod Grösslingova 23 nachádzajúcich sa 
v bytovom dome, stavba  súp.č. 2310, na ulici Dunajská 18, Grösslingova 23 
v Bratislave  a  príslušného spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach bytového domu a  na pozemku pod bytovým domom 
parc.č. 8862, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1198 m2, ktoré sú 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto a sú zapísané na liste vlastníctva č. 4720 Správy katastra pre hl. mesto SR 
Bratislavu ( ďalej len „nebytové priestory“ ) 



 
- písomne podá návrh na späťvzatie žaloby o určenie vlastníckeho práva zo dňa 

24.10.2002, ktorá je vedená na Okresnom súde Bratislava I pod                     
sp. zn. 11C 121/02 voči všetkým účastníkom konania,  

 
- písomne podá návrh na späťvzatie žaloby o zaplatenie náhrady investícií 

v sume 511.438,80 EUR/15 407.605,30 Sk zo dňa 17.07.200,  ktorá je vedená 
na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 9C 120/03 voči všetkým 
účastníkom konania. 

 
 
 
2. Účastník v 2. rade týmto neodvolateľne vyhlasuje a zaväzuje sa, že po úspešnom 

nadobudnutí vlastníctva k vyššie uvedeným nebytovým priestorom a vzájomnom 
započítaní pohľadávok, v si budúcnosti  

 
- nebude akýmkoľvek spôsobom uplatňovať nárok na určenie vlastníckeho 

práva k bytovému domu a pozemku, najmä nepodá žalobu o určenie 
vlastníctva k bytovému domu a pozemku v jeho prospech, a to ani proti 
účastníkovi v 1. rade, ani hlavnému mestu SR Bratislava,  ani proti vlastníkom 
bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ani akejkoľvek právnickej 
osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá by sa 
kedykoľvek v budúcnosti stala právnym nástupcom po uvedených subjektoch. 

  
- nebude akýmkoľvek spôsobom uplatňovať nárok na náhradu investícií 

vložených do bytového domu, najmä nepodá žalobu o zaplatenie akejkoľvek 
sumy, ktorou by sa dožadoval náhrady nákladov podľa § 130 Občianskeho 
zákonníka a to proti účastníkovi v 1. rade, proti hlavnému mestu SR Bratislava, 
vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ani proti 
akejkoľvek právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej 
osobe, ktorá by sa kedykoľvek v budúcnosti stala právnym nástupcom po 
uvedených subjektoch. 

 
 

Pokiaľ by tak účastník v 2. rade alebo akýkoľvek jeho právny nástupca učinil, bol by 
tento právny úkon z jeho strany považovaný za taký, ktorý sa podľa § 39 Občianskeho 
zákonníka prieči dobrým mravom, a preto by bol považovaný za absolútne neplatný 
právny úkon. 

 
3. Účastník v 2. rade sa nebude v budúcnosti cítiť viazaný svojím vyhlásením uvedeným 

v bode 2. tohto článku dohody, pokiaľ by v budúcnosti po úspešnom prevode 
a vzájomnom započítaní pohľadávok podľa bodu 1. tohto článku dohody  účastník v 1. 
rade, alebo akákoľvek právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická 
osoba, ktorá by sa kedykoľvek v budúcnosti stala právnym nástupcom po účastníkovi 
v 1. rade  akokoľvek spochybnia tento prevod a vzájomné započítanie pohľadávok 
podľa bodu 1. tohto článku dohody. 

 
 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

 



1. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch (ďalej len „rovnopis“), 
z ktorých po dvoch rovnopisoch obdrží účastník v 1. rade a po dvoch  rovnopisoch 
obdrží účastník v 2. rade. 

 
2. Zmluvné strany si vyhradzujú právo opraviť chyby alebo iné zrejmé nesprávnosti 

uvedené v tejto dohode, ak sa neskôr ukáže, že  údaje uvedené v tejto dohode nie sú 
v súlade so skutkovým stavom alebo údajmi uvedenými v katastri nehnuteľností.  

 
3. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto dohody, ňou výslovne neupravené, sa riadia 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  

 
4. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť po jej podpísaní.  

 
5. Účastník v 1. rade a účastník v 2. rade zhodne vyhlasujú, že táto dohoda nebola 

uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok že zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená. Súčasne zhodne vyhlasujú, že sa s touto dohodou dôkladne oboznámili, 
jej obsahu porozumeli, v celom rozsahu s touto dohodou súhlasia, zaväzujú sa jej 
ustanovenia dobrovoľne plniť a podpísali ju na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná, 
a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. 

 
Bratislava dňa ............................ 
 
 
 
 
 
_________________________                                                       _______________________ 
       účastník v 2. rade              účastník v 1. rade 
 Ing. Jozef Markuš, DrSc.       Ing. arch. Andrej   Petrek 
predseda Matice slovenskej           starosta mestskej časti                                                           
                                                                                                            
 
 
 


