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N á v r h  
Právne stanovisko a návrh ďalšieho postupu pri riešení sporu vo veci o vydanie 

nehnuteľnosti na Drevenej 10, Bratislava  
 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti  

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto zobrať na vedomie 
právne stanovisko a schváliť návrh ďalšieho 
postupu pri riešení sporu vo veci o vydanie 
nehnuteľnosti na Drevenej 10, Bratislava 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Vladimír Cipciar 
vedúci oddelenia právneho 
a správnych činností 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

JUDr. Jana Revayová 
oddelenie právne a správnych 
činností 

 - návrh uznesenia 
- dôvodová správa 
- právne stanovisko a návrh ďalšieho 

postupu 
- analýza spisu: Drevená 10 

 
  

  
 



N á v r h  u z n e s e n i a  
 

Mies tne  zas tup i t eľs tvo  mes tske j  čas t i  B ra t i s l ava  –  S ta ré  Mes to  
 
A .  s ú h l a s í   
 

s prípadným späťvzatím žalobného návrhu v právnej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I 
pod sp. zn. 13C/32/2005 navrhovateľky Helgy Záleskej  

 
B .  s c h v aľ u j e   
 

 nasledovný postup pri riešení veci: 
1) podať návrh na určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, 
2) podať návrh na vydanie predbežného opatrenia (pre zamedzenie ďalšieho nakladania 

s nehnuteľnosťou), 
3) vykonať iné (podľa situácie) alternatívne právne kroky, 
4) uplatniť nárok na náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za 

škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, 
5) vypracovať znalecký posudok na stanovenie ceny nehnuteľnosti z dôvodu uplatnenia 

nároku na náhradu škody, resp. dohody o urovnaní. 
 
C .  ž i a d a   
 

starostku, aby prostredníctvom advokátskej kancelárie začala rokovanie s aktuálnymi vlastníkmi 
o možnosti vydania, resp. poskytnutia finančnej kompenzácie za predmetnú nehnuteľnosť. 

 
 

 
 
 
 



D ô v o d o v á  s p r á v a  
 
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 26.01.2004, ako vecne správne potvrdil. 
Hlavné mesto SR Bratislava napadlo predmetné súdne 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. 
Žalobkyňa sa žalobou podanou dňa 31.03.1992 domáha vydania nehnuteľnosti nachádzajúcich sa 
na Drevenej ulici č. 10 v Bratislave. Nárok odôvodnila ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 87/1991 
Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách poukazujúc na to, že predmetné nehnuteľnosti boli 
konfiškované jej otcovi Ing. Antonovi Mösemu bez právneho dôvodu, pretože neboli splnené 
podmienky pre ich konfiškáciu v zmysle Dekrétu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. 
o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy. 
Zatiaľ v poradí posledným súdnym rozhodnutím vo veci je teda rozsudok Najvyššieho súdu SR, 
sp. zn. 5Cdo 97/2004 zo dňa 30.06.2005, ktorým bol zrušený rozsudok Okresného súdu 
Bratislava I, č. k. 13C 184/92-174 zo dňa 05.12.2000 a rozsudok Krajského súdu v Bratislave, 
sp. zn. 14 Co 149/01 zo dňa 01.10.2003 a ktorým bola vec vrátená okresnému súdu na ďalšie 
konanie (najmä pre procesné pochybenia v doterajšom postupe súdov nižšieho stupňa). 
Súdy v Českej republike dospeli k úplne odlišnému záveru ako súdy v Slovenskej republike – 
povinnosť podľa ust. § 6 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb. v spojení s ust. § 2 ods. 1 písm. c) 
totožného zákona vo vzťahu k zmienenej konfiškácii sa nevzťahuje na prípad, kedy štát prevzal 
vec bez právneho dôvodu, čiže Ing. Mösemu nevznikla majetková alebo iná krivda, ktorá by bola 
dôsledkom politickej perzekúcie (p. Záleskej sa v konaní nepodarilo preukázať, že by sa na jej 
otca vzťahovala výnimka podľa ust. § 1 ods. 1 bod 2 dekrétu č. 108/1945 Zb.). 
Hlavné mesto nie je súčasným vlastníkom nehnuteľnosti (t. j. chýba mu procesná vecná 
legitimácia), čím opodstatnenosť sporu a vôbec právny základ konania odpadol. JUDr. Kuráň, 
ako splnomocnený právny zástupca, uzavrel za hlavné mesto Dohodu o urovnaní so 
spoločnosťou AGRO RÁTKA, s. r. o. zo dňa 30.04.2008. Táto spoločnosť bola v poradí tretím 
vlastníkom nehnuteľnosti na Drevenej 10. Dohoda okrem iných zásadných podmienok obsahuje 
aj záväzok, že hlavné mesto proti účastníkovi dohody (AGRO RÁTKA, s. r. o.) nepodá žiadnu 
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 hlavné mesto zároveň 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 (t. j. 2.051.384,19 eur).  
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, ak to navrhne žiadateľka, naopak, vyslovením 
nesúhlasu sa vystavujeme riziku, že budeme znášať trovy súdneho konania, ktoré vzhľadom na 
hodnotu nehnuteľnosti 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 činky 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 vlastnického práva rešpektovať a nespochybňovať. Súčasným 
vlastníkom je spoločnosť R. K. INVEST Levice, s. r. o.  
Dňa 27.10.2011 bol na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
predložený materiál – Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody Drevená 10. Výsledkom 
rokovania bolo prijatie uznesenia, podľa ktorého mestské zastupiteľstvo súhlasilo so späťvzatím 
žalobného návrhu v právnej veci o vydanie nehnuteľnosti na Drevenej 10 vedenej na Okresnom 
súde Bratislava I (sp. zn. 13C/32/2005) navrhovateľky Helgy Záleskej a zároveň neschválilo 
uzavretie mimosúdnej dohody o urovnaní. 
 

Príloha k dôvodovej správe 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy z 27.10.2011 

uznesenie č. 347/2011 

Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody – Drevená 10 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. súhlasí 

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 

B. neschvaľuje 

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 
 
 



Právne stanovisko a návrh ďalšieho postupu pri riešení sporu vo veci o vydanie 
nehnuteľnosti na Drevenej 10 

 
 
Dňa 27.10.2011 bol na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
predložený materiál – Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody Drevená 10. Výsledkom 
rokovania bolo prijatie uznesenia, podľa ktorého: 

1) mestské zastupiteľstvo súhlasilo so späťvzatím žalobného návrhu v právnej veci 
o vydanie nehnuteľnosti na Drevenej 10 vedenej na Okresnom súde Bratislava I (č. k. 
13C/32/2005) navrhovateľky Helgy Záleskej a zároveň  

2) mestské zastupiteľstvo neschválilo uzavretie mimosúdnej dohody o urovnaní. 
 
Zo schváleného uznesenia vyplýva nasledovné:  
Ad 1) Nakoľko hlavné mesto nie je súčasným vlastníkom nehnuteľnosti (t. j. chýba mu 
procesná vecná legitimácia), čím opodstatnenosť sporu a vôbec právny základ konania 
odpadol, nemohlo mestské zastupiteľstvo nesúhlasiť so späťvzatím návrhu (prihliadnuc aj na 
náhradu trov konania). Prípadné pokračovanie v súdnom konaní a prijatie meritórneho 
rozhodnutia vo veci tak, že súd 

a) navrhovateľke „neprizná“ vlastnícke právo k nehnuteľnosti by aj tak nezmenilo právne 
postavenie hlavného mesta, nakoľko rozhodnutie súdu nebude obsahovať určovací 
výrok, na základe ktorého by kataster nehnuteľností vykonal vklad vlastníckeho práva 
prináležiaci hlavnému mestu, 

b) navrhovateľke „prizná“ vlastnícke právo, resp. rozhodne o vydaní nehnuteľnosti 
navrhovateľke – petit bude nevykonateľný, nakoľko hlavné mesto ako odporca, 
povinný v konaní, od roku 2004 nedisponuje ani po právnej, ani faktickej stránke 
s predmetnou nehnuteľnosťou. 

 
Ad 2) Neschválením podpisu dohody o urovnaní zo strany hlavného mesta zostáva1 
ponechaná možnosť v budúcnosti rokovať o iných podmienkach vzájomného urovnania či už 
s pani Záleskou alebo s terajším „vlastníkom“ predmetnej nehnuteľnosti, resp. iným 
spôsobom domáhať sa primeranej kompenzácie. 
Pre úplnosť dodávame, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto nie je zmluvnou stranou 
v navrhovanej (a mestským zastupiteľstvom neschválenej) mimosúdnej dohode o urovnaní. 
 

Vzhľadom na čl. II, bod 1 dohody o urovnaní však nie je jednoznačné, či príde 
k späťvzatiu žaloby zo strany pani Záleskej, nakoľko späťvzatie návrhu z jej strany je 
podmienené podpísaním mimosúdnej dohody o urovnaní, pričom mestské zastupiteľstvo 
podpísanie tejto dohody teda neschválilo. Zároveň je potrebné vziať do úvahy, že prípadným 
späťvzatím návrhu pani Záleská do budúcna príde o možnosť – pre špecifickosť prípadu – 
opätovne sa vo veci obrátiť na súd.  

Nakoľko materiál predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva neobsahuje ďalší 
postup Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v konaní zameranom na získanie predmetnej 

                                                 
1 Výňatok z obsahu dohody o urovnaní:  
Čl. II bod 1 dohody: Zmluvná strana 2 (rozumej: Helga Záleská) do 15-tich dní od podpisu tejto Dohody vezme 
na Okresnom súde Bratislava I v konaní 13C/32/2005 návrh celkom späť. 
Čl. II bod 4 dohody: Zmluvné strany sa zaväzujú, že nepodajú navzájom voči sebe žiadnu žalobu a ani si iným 
spôsobom nebudú uplatňovať nároky vyplývajúce z vydania predmetných nehnuteľností. 
Čl. II bod 5 dohody: Zmluvné strany vyhlasujú, že v súvislosti s vydanými nehnuteľnosťami nemajú voči sebe 
žiadne vzájomné nároky.  
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nehnuteľnosti do svojho vlastníctva, resp. získanie adekvátnej finančnej kompenzácie, 
predkladáme tieto možnosti ďalšieho možného postupu vo veci: 

1. pokračovať v konaní na súde 1. stupňa (bližšie pozri str. 9, 10 analýzy), 
2. podať návrh na nariadenie predbežného opatrenia (bližšie pozri str. 8 analýzy), 
3. pokúsiť sa o určenie neplatnosti dohody o urovnaní zo dňa 30.04.2008 (bližšie pozri 

str. 7 analýzy), 
4. v prípade prekročenia právomocí vyplývajúcich z plnomocenstva pre JUDr. Kuráňa 

napadnúť platnosť ním podniknutých právnych úkonov,  
5. podať návrh na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (bližšie pozri str. 10 

analýzy), 
6. podniknúť kroky na vydanie bezdôvodného obohatenia na strane pani Záleskej, resp. 

aktuálnych vlastníkov nehnuteľnosti (bližšie pozri str. 7, 10 analýzy), 
7. pristúpiť k finančnému vyporiadaniu medzi hlavným mestom (mestskou časťou) 

a dotknutým subjektom (bližšie pozri str. 10 analýzy), 
8. uplatniť nárok na náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za 

škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, 
9. vyvolať rokovania s protistranou v súdnom konaní, resp. aktuálnymi vlastníkmi 

nehnuteľnosti (bližšie pozri str. 10, 11 analýzy). 
 
Záver: 
Na základe zhrnutia bližšie zdôvodneného na stranách 5 – 9 analýzy a možnostiach ďalšieho 
postupu vo veci bližšie zdôvodnených na stranách 9 – 11 analýzy navrhujeme: 

1) súhlasiť s prípadným späťvzatím návrhu iniciovaným pani Záleskou, 
2) podať návrh na určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, 
3) podať návrh na vydanie predbežného opatrenia (pre zamedzenie ďalšiemu nakladaniu 

s nehnuteľnosťou), 
4) prostredníctvom advokátskej kancelárie začať rokovanie s aktuálnymi vlastníkmi 

o možnosti vydania, resp. poskytnutia finančnej kompenzácie za predmetnú 
nehnuteľnosť, 

5) vykonať iné (podľa situácie) alternatívne kroky. 
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Analýza spisu: DREVENÁ 10 
 
 
Vo veci možno vypozorovať 2 línie sporu: 

I. 
Právna vec: o VYDANIE NEHNUTEĽNOSTI NA DREVENEJ 10 (sp. zn.: 13C 32/2005) 

Účastníci sporu: 
navrhovateľ:  Helga Záleská 
odporca:  Hlavné mesto SR Bratislava 
  (mestská časť Bratislava-Staré Mesto) 

  !!! pôvodne žalovaný: Bytový podnik, Nám. Svobody 3, Bratislava 

Nápad veci na súd: 31.03.1992 (pôvodne na Obvodnom súde pre Prahu 8), upresnenie 
žaloby: 10.07.1996 

(žalobe predchádzala výzva navrhovateľky na vydanie nehnuteľnosti zo dňa 26.09.1991 
adresovaná Bytovému podniku v BA) 

Súdne rozhodnutia:  
- uznesenie Okresného súdu Bratislava I, č. k. 13C 184/92-104 zo dňa 10.10.1994 
- rozsudok Okresného súdu Bratislava I, č k.: 13C 184/92-88 zo dňa 28.04.1997 
- rozsudok Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 17 Co 277/99 zo dňa 27.10.1999 
- rozsudok Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 13C 184/92-174 zo dňa 05.12.2000 
- rozsudok Krajského súdu v Bratislave, sp. zn.: 14 Co 149/01 zo dňa 01.10.2003 
- rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn.: 5 Cdo 97/2004 zo dňa 30.06.2005 

Časová postupnosť úkonov/vývoj sporu: 
31.03.1992: navrhovateľkou podaná žaloba na súd (petit: povinnosť uzavrieť dohodu o vydaní 
nehnuteľnosti) 

10.10.1994: rozhodnutie súdu 1. stupňa o prípustnosti pristúpenia mestskej časti do konania 
ako žalovaného 

28.04.1997: rozhodnutie prvostupňového súdu v neprospech navrhovateľky: zamietnutie 
žaloby (odôvodnenie: zákon o mimosúdnych rehabilitáciách sa nevzťahuje na prípady 
konfiškácie majetku podľa Dekrétu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb.) 

27.10.1999: rozhodnutie odvolacieho súdu v prospech navrhovateľky: zrušený rozsudok súdu 
1. stupňa a vec mu vrátila na ďalšie konanie (právny názor krajského súdu ohľadom 
konfiškácie majetku podľa Dekrétu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. opačný ako názor 
okresného súdu) 

01.12.2000: zmena návrhu v časti petitu podaná navrhovateľkou – alternatívny výrok: 
vydanie nehnuteľnosti 

05.12.2000: rozhodnutie prvostupňového súdu v prospech navrhovateľky: Hlavné mesto SR 
Bratislava, v zastúpení mestskou časťou BA-Staré Mesto zaviazané na vydanie nehnuteľností 

01.10.2003: rozhodnutie odvolacie súdu v prospech navrhovateľky: potvrdený rozsudok 
okresného súdu ako vecne správny (KS V BA sa stotožnil so skutkovými i právnymi závermi 
súdu 1. stupňa) 

01.02.2004: mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydala nehnuteľnosť navrhovateľke 

30.06.2005: rozhodnutie NS SR, ktorým súd zrušil rozsudky OS BA I a KS v BA 
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Aktuálny stav vo  veci:  
30.06.2005: rozhodnutím NS SR vec vrátená na opätovné konanie na OS BA I � tt..  čč..  ssppoorr  
vveeddeennýý  ppoodd  sspp..  zznn..::  1133CC  3322//22000055  

14.07.2009: novým vlastníkom nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy sa stáva spoločnosť 
R.K. Invest Levice, s. r. o. 

20.12.2010: mestská časť Bratislava-Staré Mesto požiadala o vylúčenie z konania; do toho 
času nebolo súdom o návrhu rozhodnuté 
 

- dohoda o urovnaní medzi Hl. mestom SR Bratislava a p. Helgou Záleskou v štádiu 
prípravy/prijímania dohody 

 

II. 
Právna vec: o URČENIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTE ĽNOSTI (sp. zn. 
27C 138/06) 

Účastníci sporu: 
navrhovateľ: Hlavné mesto SR Bratislava 
odporca: v 1. rade: Kukuli Husniriza 
  v 2. rade: Helga Záleská 
  v 3. rade: AGRO RÁTKA, s.r.o. 

Nápad veci na súd: 10.02.2006 

Súdne rozhodnutia: 
- uznesenie Okresného súdu Bratislava I, č. k. 27C 138/06-116 zo dňa 21.03.2007 

Časová postupnosť úkonov/vývoj sporu: 
21.03.2005: novým vlastníkom nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy sa stáva p. Kukuli 
Husniriza 

04.07.2006: novým vlastníkom nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy sa stáva spoločnosť 
AGRO RÁTKA, s. r. o. 

14.09.2006: návrh na pristúpenie nového účastníka: AGRO RÁTKA, s.r.o. 

21.03.2007: rozhodnutie okresného súdu o pristúpení nového účastníka na strane odporcu – 
spoločnosti AGRO RÁTKA, s.r.o. 

31.07.2007: na nehnuteľnosti zriadené záložné právo v prospech p. Arslana Kreciho 

30.04.2008: podpísaná dohoda o urovnaní medzi Hl. mestom SR Bratislava a AGRO 
RÁTKA, s. r. o. 
+ do 5 dní od 30.04.2008: predpoklad v zmysle dohody: podanie zo strany navrhovateľa na 
súd: späťvzatie návrhu o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 

14.07.2009: novým vlastníkom nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy sa stáva spoločnosť R. 
K. INVEST Levice s. r. o. 

Aktuálny stav vo veci: 
Vzhľadom na uzatvorenú dohodu o urovnaní zo dňa 30.04.2008 je dôvodný predpoklad, že 
súdne konanie vedené pod sp. zn. 27C 138/06 bolo zastavené. 
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PRÁVNA ANALÝZA:  
  
II ..  
SSppoorr   oo  vvyyddaanniiee  nneehhnnuutteeľľnnoosstt ii   

� oozznnaaččeenniiee  úúččaassttnnííkkoovv  ssppoorruu: 
1) Bytový podnik, nám. Svobody 3, Bratislava: v spore bol pôvodne žalovanou stranou; 

podľa výpisu z obchodného registra mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy svojím uznesením č. 103 zo dňa 08.01.1992 zrušilo Bytový podnik I, štátny 
podnik Bratislava, dňom 31.12.1992 bez likvidácie. Nástupníckym právnym 
subjektom sa stala Správa a údržba domov Staré Mesto zriadená k 01.01.1992 
(príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom bola mestská časť Staré Mesto – 
majetkoprávna agenda zostala v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
zákon č. 138/1991 Zb.) ↔ ! právna subjektivita pôvodného žalovaného; dôležité 
premisy: 

- štátny podnik Bytový podnik I zrušený dňom: 31.12.1991 
- podanie žaloby na súd: 31.03.1992 (Bytový podnik I označený ako žalovaná 

strana) !!! ↔ vada žaloby: nesprávne označenie žalovaného � jeden 
z rozhodujúcich aspektov pre posúdenie splnenia jednej zo základných podmienok 
priznania reštitučného nároku podľa zákona o mimosúdnych rehabilitáciách, 
včasnosť jeho uplatnenia 

2) neskôr Hlavné mesto SR Bratislava, zast. mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 
(takto označený ako účastník v rozsudku OS BA I, č. k. 13C 184/92-174 z 05.12.2000, 
a tiež v rozsudku KS v BA, sp. zn. 14 Co 149/01 z 01.10.2003) ↔ !  dôvod pre 
podanie dovolania zo strany žalovaného Hl. mesta SR Bratislava (§ 237 písm. f) O. s. 
p. – konanie bolo postihnuté vadou, ktorá spôsobuje tzv. zmätočnosť rozhodnutia 
odvolacieho súdu) 

 

� pprráávvnnyy  ppooddkkllaadd  pprree  vvyymmááhhaanniiee  pprráávvaa: 
- § 6 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách: pre nesplnenie 

podmienok v zmysle Dekrétu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. o konfiškácii 
nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy 

- výmer Krajského národného výboru v Bratislave z 20.03.1951, ktorým bolo 
rozhodnuté, že sú dané podmienky pre konfiškáciu majetku, v rozpore so zásadami 
demokratickej spoločnosti + uvedené rozhodnutie správneho orgánu nikdy 
nenadobudlo právoplatnosť, tzn. k prevzatiu nehnuteľnosti štátom došlo bez 
právneho dôvodu 

 

� ppôôssoobbnnoossťť  zzáákkoonnaa  čč..  8877//11999911  ZZbb..: rozhodné obdobie: od 25.05.1948 do 01.01.1990 ! 
(X  prvotný konfiškačný výmer: 11.02.1947) 

 
 

Právny názor okresného súdu vyslovený v odôvodnení rozsudku, č. k. 13C 184/92-174 zo 
dňa 05.12.2000 (stotožnil sa s ním aj krajský súd v rozsudku, sp. zn. 14Co 149/01 zo dňa 
01.10.2003): 

� neboli v prípade naplnené podmienky pre konfiškáciu majetku p. Möseho, nakoľko 
podľa väčšiny vykonaných dôkazov sa na menovaného vzťahovala výnimka 
z konfiškácie podľa ustanovenia § 1 ods. 1 bodu 2 Dekrétu prezidenta republiky č. 
108/1945 Zb.      
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� KNV (ako druhostupňový orgán) rozhodol o konfiškácii majetku dňa 20.03.1951, t. j. 
po smrti p. Möseho → podľa názoru súdu došlo tak k porušeniu všeobecne 
uznávaných práv a slobôd a zásad demokratickej spoločnosti 

� podkladom pre zápis zmeny vlastníckeho práva z pôvodného vlastníka na štát sa stalo 
rozhodnutie, ktoré nikdy nenadobudlo právoplatnosť 
� tzn. štát prevzal vec bez právneho dôvodu, t. j. podľa názoru súdu sú splnené 
podmienky pre vydanie veci podľa ustanovenia § 1 ods. 1 a § 6 ods. 2 (v spojení s § 2 
ods. 1 písm. c)) zákona č. 87/1991 Zb. 

 
X 

 
Prvostupňový (Obvodný súd pre Prahu, rozsudok, sp. zn. 14C 230/2004 zo dňa 

13.04.2007), druhostupňový (Mestský súd v Prahe, rozsudok, sp. zn. 11Co 440/2007 zo dňa 
05.03.2008) i dovolací súd (Najvyšší súd ČR, rozsudok, sp. zn. 28 Cdo 349/2009 zo dňa 
09.06.2009) dospeli k úplne odlišnému záveru ako súdy v SR – povinnosť podľa ust. § 6 ods. 
2 zákona č. 87/1991 Zb. v spojení s ust. § 2 ods. 1 písm. c) totožného zákona vo vzťahu 
k zmienenej konfiškácii sa nevzťahuje na prípad, kedy štát prevzal vec bez právneho dôvodu 
+ A. Mösemu nevznikla majetková alebo iná krivda, ktorá by bola dôsledkom politickej 
perzekúcie (p. Záleskej sa v konaní nepodarilo preukázať, že by sa na jej otca vzťahovala 
výnimka podľa ust. § 1 ods. 1 bod 2 dekrétu č. 108/1945 Zb.) 
 
Stanovisko pléna Ústavného súdu ČR z 01.11.2005, Pl.ÚS-st. 21/05 k problematike dôsledkov 
konfiškácie podľa dekrétu č. 108/1945 ZB.) vo vzťahu k reštitučným predpisom (najmä 
k zákonu č. 87/1991 Zb.): Právo k majetku, ktorý získal štát konfiškáciami, znárodnením 
a ďalšími majetkovými opatreniami je treba posudzovať podľa reštitučných predpisov, ako 
predpisov špeciálnych. Konfiškácia podľa dekrétu č. 108/1945 Zb. bola zákonným aktom, 
ktorý nemožno posudzovať z hľadiska na ne nadväzujúcich správnych (deklaratórnych) 
rozhodnutí, pokiaľ to nie je výslovne pripustené reštitučnými predpismi; poskytnutím ochrany 
tvrdenému vlastníckemu právu, ktoré zaniklo pred viac ako 60-timi rokmi, by tak bola 
narušená právna istota osôb, ktoré v priebehu tejto doby nadobudli veci od štátu alebo od 
predchádzajúceho vlastníka a mohli sa spoliehať len na zásadu dôvery v katastrálny zápis. 
 

� ddôôvvooddyy  ddoovvoollaanniiaa podaného Hl. mestom SR Bratislava: 
1) § 237 písm. f) O. s. p.: odňatie možnosti konať pred súdom → OS BA I ani KS v BA 

neakceptovali námietky Hl. mesta SR (+ mestskej časti) voči (ne)oprávnenosti 
mestskej časti BA-Staré Mesto zastupovať hl. mesto v konaní (oprávnenie pre mestskú 
časť nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu + mestská časť nebola ani 
splnomocnená na zastupovanie – vylúčené aj samotným O. s. p. (§ 24) v kontexte s § 2 
ods. 2 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave) 

2) chybným konaním súdov 1. a 2. stupňa nebolo Hl. mestu SR doručený rozsudok súdu 
1. stupňa 

3) reštitučný nárok voči Hl. mestu SR podľa zákona o mimosúdnych rehabilitáciách 
uplatnený písomným podaním zo dňa 24.07.1996, t. j. po uplynutí prekluzívnej lehoty! 

4) nesprávne právne posúdenie veci odvolacím súdom 
 

� ppoozznnáámmkkyy  kk  vvyyddaanniiuu  nneehhnnuutteeľľnnoossttii: 
- podanie dovolania má len devolutívny účinok (nie suspenzívny) 
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- mestská časť bola rozsudkom odvolacieho súdu – právoplatným – zaviazaná 
k vydaniu nehnuteľnosti do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku 

- zrušujúce rozhodnutie NS SR sa nemohlo stať podkladom na obnovenie 
predchádzajúceho právneho stavu (rozhodnutie neobsahovalo určovací výrok 
komu prináleží vlastnícke právo) 

Zápisnica o fyzickom odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti bola podpísaná oboma stranami 
(starostom mestskej časti a p. Záleskou v zastúpení JUDr. Jozefom Horváthom), avšak bez 
uvedenia dátumu, ku ktorému k podpisu došlo. Ako deň odovzdania sa v zápisnici uvádza: 
01.02.2004. V spise je však uvedená poznámka, že k prevzatiu nehnuteľnosti došlo až v máji 
2004 – hodnovernosť poznámky dokladajú aj ďalšie skutočnosti (dňa 26.04.2004 mestská 
časť prijala výzvu od právneho zástupcu p. Záleskej na odovzdanie predmetnej nehnuteľnosti) 
a dokumenty, ako napr. list Miestneho úradu mestskej časti BA-Staré Mesto zo dňa 
10.03.2004, list mestskej časti BA-Staré Mesto zo dňa 27.04.2004. 
Z výpisu z listu vlastníctva č. 7860 zo dňa 16.04.2004 vyplýva, že v časti B ako vlastník 
predmetnej nehnuteľnosti je už uvedená p. Záleská. Iné ďalšie zápisy (poznámky, záznamy) 
nie sú na LV zapísané. 
Dokladom, na základe ktorého bola nehnuteľnosť odovzdaná - prebraná: rozsudok OS 
Bratislava I, sp. zn. 13C 184/92 zo dňa 05.12.2000, právopl. dňom 26.01.2004. 
 

 

II II ..  
SSppoorr   oo  uurr ččeenniiee  vvllaassttnníícckkeehhoo  pprr áávvaa  kk  nneehhnnuutteeľľnnoosstt ii   

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v tejto právnej veci splnomocnila na jej zastupovanie 
v konaní ako vedľajšieho účastníka na strane navrhovateľa p. JUDr. Juraja Kuráňa – 
plnomocenstvo zo dňa 15.11.2005. 
Z rozhodnutí súdov následne vydaných pri označení účastníkov mestská časť však ako 
vedľajší účastník absentuje... JUDr. Kuráň je uvedený ako právny zástupca hl. mesta. 

Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č. k. 3Co 182/2006-83 zo dňa 30.06.2006 zmenené 
rozhodnutie prvostupňového súdu – na zákaz prevodu a akejkoľvek inej dispozície 
s predmetnou nehnuteľnosťou voči odporcovi v 1. rade – Kukuli Husniriza. 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 27C 138/06-116 zo dňa 21.03.2007 o. i. bolo 
vydané predbežné opatrenie pre zákaz prevodu a akejkoľvek inej dispozície s predmetnou 
nehnuteľnosťou voči odporcovi v 3. rade – AGRO RÁTKA, s. r. o. 
 
 
ZHRNUTIE:  

I.  rozsudok NS SR: 
i. procesná legitimácia 

ii.  prekluzívna lehota 
iii.  právna subjektivita Bytového podniku I., Bratislava 

II.   žaloba o vydanie veci: 
i. vada žaloby: nesprávne označenie žalovaného 

ii.  včasnosť uplatnenia nároku na súde 
iii.  - posúdiť, či sa zákon o mimosúdnych rehabilitáciách vzťahuje na prípady 

konfiškácie majetku podľa Dekrétu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., t. j. 
či nárok navrhovateľky je opodstatnený 
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- sú závery o konfiškačnej listine/výmere súdom správne? (správne ju 
posúdil?) 

III.  určenie neplatnosti dohody – an bloc: absolútna – čiastočná – rozpor so         
štatútom 

IV.  bezdôvodné obohatenie na strane navrhovateľky, resp. terajších užívateľov 
nehnuteľnosti 

V. nariadenie predbežného opatrenia pre ďalšie nakladanie s nehnuteľnosťou 

VI.  žaloba nerozhodnutá voči mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

VII.  procesný úkon – „vylúčenie“ mestskej časti z konania (zastavenie konania 
voči mestskej časti) 

VIII.  plnomocenstvo JUDr. Kuráňa 

IX.  technický stav nehnuteľnosti v súčasnosti – vzájomné vysporiadanie  

X. predpisy viažuce sa k nakladaniu s majetkom mesta 

XI.  nárok na náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za 
škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov 

 
ad I. 

Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí poukázal na viaceré nedostatky, ktorými trpia 
rozhodnutia súdov nižšieho stupňa: 

- „právne zastupovanie“ hlavného mesta mestskou časťou, 
- právna subjektivita pôvodného žalovaného – Bytový podnik, nám. Svobody 3, 

Bratislava 
- nesprávne označenie žalovaného, 
- včasnosť uplatnenia reštitučného nároku, 
- nerozhodnutie o žalobe voči mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorá bola 

uznesením z 10.10.1994 pripustená do konania ako žalovaný v V. rade. 
 
ad II.  

i. vada žaloby: nesprávne označenie žalovaného → jeden z rozhodujúcich aspektov pre 
posúdenie splnenia jednej zo základných podmienok priznania reštitučného nároku 
podľa zákona o mimosúdnych rehabilitáciách 

ii.  včasnosť uplatnenia nároku na súde: štátny podnik Bytový podnik I zrušený dňom: 
31.12.1991, podanie žaloby na súd: 31.03.1992 (Bytový podnik I označený ako 
žalovaná strana), prekluzívna lehota v zmysle ustanovenia § 5 ods. 4 zákona 
o mimosúdnych rehabilitáciách uplynie po jednom roku odo dňa účinnosti zákona 
o mimosúdnych rehabilitáciách, t. j. dňom 31.03.1992 
! Neuplatnenie práva v prekluzívnej lehote má za následok (absolútny a definitívny) 
zánik tohto práva. 

Obrana PZ spoločnosti AGRO RÁTKA, s.r.o. na margo pasívnej legitimácie 
žalovaného – Bytového podniku I.: list vlastníctva pre občanov podstatný. 

↔ 
V podmienkach SR platí materiálna publicita katastra nehnuteľností, t.j. údaje katastra 
sú hodnoverné, pokiaľ sa nepreukáže opak (§ 70 katastrálneho zákona). Pre 
porovnanie aj nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. II. ÚS 349/03 z 01.08.2006: „Katastr 
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nemovitostí není založen na takových zásadách, které by umožňovaly jednat s plnou 
důvěrou v jeho obsah a není tak naplněna jedna z jeho základních funkcí, jež od něj 
občané právem očekávají.“ 
 
Bytový podnik I bol zrušený dňom 31.12.1991, pričom žaloba na súd bola podaná dňa 
31.03.1992.  
Sporná je teda ako vecná, tak aj procesná legitimácia žalovaného! 

iii.  Otázka: Vzťahuje sa zákon o mimosúdnych rehabilitáciách na prípady 
konfiškácie majetku podľa Dekrétu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb.? 
resp. „napadnúť“ posúdenie konfiškačnej listiny/výmeru (platnosť + vzťah k zákonu č. 
87/1991 Zb.) súdom v zmysle ustanovenia § 135 ods. 2 O. s. p. 
(pozn.: viď opis rozhodnutí v totožnej právnej veci prijatých v Českej republike, str. 4 
analýzy) 

 
ad III.  

určenie (ne)platnosti dohody – an bloc:  
i. absolútna:  Ako mohlo prísť k urovnaniu medzi stranami, keď je zatiaľ sporné 

(nerozhodnuté), komu prináleží vlastnícke právo k nehnuteľnosti? 

ii.  čiastočná: sporné body v texte dohody: 
- čl. II ods. 1 písm. c): Účastník dohody č. 1 uzavretím tejto Dohody sa zaväzuje, že po 

predpokladanom späťvzatí návrhu Helgy Záleskej na vydanie veci špecifikovanej v Čl. 
I ods. 4 tejto dohody, nevyjadrí nesúhlas so späťvzatím návrhu; 

- čl. II ods. 1 písm. d): Účastník dohody č. 1 uzavretím tejto Dohody sa zaväzuje, že 
proti Účastníkovi dohody č. 2 nepodá akúkoľvek žalobu, návrh na vydanie 
predbežného opatrenia na súd, súvisiace s Nehnuteľnosťami podľa tejto Dohody, ktoré 
by nerešpektovali vlastnícke právo Účastníka č. 2 alebo ho vo výkone vlastníckeho 
práva obmedzovali; 

- čl. II ods. 2 písm. b): Účastník dohody č. 2 uzavretím tejto Dohody sa zaväzuje, že 
proti Účastníkovi dohody č. 1 nepodá akúkoľvek žalobu, návrh na vydanie 
predbežného opatrenia na súd alebo akékoľvek iné podanie na správny orgán, daňový 
úrad alebo akýkoľvek iný decízny orgán rozhodujúci o konkrétnych právach 
a povinnostiach právnických a fyzických osôb, súvisiace s Nehnuteľnosťami podľa 
tejto Dohody. 

Voči uvedeným bodom možno namietať/vytknúť: úkon, ktorým sa niekto vzdáva práv, 
ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, zakladá podľa ustanovenia § 574 ods. 2 
Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 39 Občianskeho zákonníka 
neplatnosť takéhoto úkonu (pozn.: tiež znenie § 585 ods. 1 Občianskeho zákonníka) 

iii.  rozpor so štatútom: Nemala byť mestská časť účastná na dohode? 
 
ad IV. 

Nakoľko toho času nie je ustálené, komu prináleží vlastnícke právo k nehnuteľnosti, možno 
teda konštatovať, že na strane navrhovateľky, resp. terajších užívateľov/“vlastníkov“ 
nehnuteľnosti prichádza k bezdôvodnému obohateniu; uvedené subjekty užívajú nehnuteľnosť 
bez právneho titulu. 

V súvislosti s tým treba mať na zreteli dohodu o urovnaní medzi Hl. mestom SR Bratislava 
a AGRO RÁTKA, s. r. o., kedy hl. mesto bezprecedentne „uznalo“ vlastnícke právo 
k nehnuteľnosti pre spoločnosť AGRO RÁTKA, s. r. o. 
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Netreba opomenúť ani právne úkony – uzatvorené kúpne zmluvy, ktorým sa následne 
prevádzalo vlastnícke právo k nehnuteľnosti – ide o kúpne zmluvy zo dňa 21.03.2005, 
04.07.2006, 14.07.2009. 

„„ NNiikkttoo  nneemmôôžžee  pprreevviieessťť  nnaa  iinnééhhoo  vviiaacc  pprráávv  aakkoo  mmáá..““   

↔ rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, č. k. 3Cdo 144/2010 z 30.03.2011: „Najvyšší súd SR 
potvrdil zásadu rímskeho práva, že nikto nemôže na iného previesť viac práv ako sám má 
(nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet), a teda, že platne nemôže 
nadobudnúť vlastnícke právo právny nástupca, ak subjekt, od ktorého odvodzuje svoje 
vlastnícke právo k nehnuteľnosti, toto právo nikdy nenadobudol, a teda ho ani nemohol ďalej 
platne previesť. ........ Z tohto dôvodu ani noví (v poradí druhí) nadobúdatelia nemohli platne 
nadobudnúť nehnuteľnosti do svojho vlastníctva, keďže im chýba platný titul nadobudnutia 
vlastníckeho práva. Na tomto závere nič nemení ani dobromyseľnosť nadobúdateľov - 
kupujúcich.“ 
 
Základným predpokladom prevodu nehnuteľnosti je existencia vlastníckeho práva. V tomto 
prípade je vlastnícke právo navrhovateľky sporné. Vlastnícke právo môže previesť na iného 
iba vlastník. V prípade nadobudnutia vlastníckeho práva od nepravého vlastníka nejde 
o nadobudnutie vlastníckeho práva, v tejto rovine možno daný subjekt považovať iba za 
dobromyseľného držiteľa veci. 
 
ad V. 

V prípade pokračovania v súdnom spore je vhodné zvážiť podanie návrhu na nariadenie 
predbežného opatrenia podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. e) Občianskeho súdneho poriadku 
– z dôvodu opodstatnenej obavy, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený – aby 
účastník /terajší „vlastník“ podľa LV/ nenakladal s nehnuteľnosťou, ani ďalej ju nezaťažil 
iným konaním, a to až do právoplatného skončenia veci na súde. 
 
ad VI. 

NS SR vo svojom rozhodnutí poukázal na uznesenie, č. k. 13C 184/92-104 zo dňa 10.10.1994 
o pripustení mestskej časti do konania, pričom o žalobe voči mestskej časti nebolo 
rozhodnuté. Rozhodnutia súdov boli vynesené voči odporcovi: Hlavné mesto SR, Bratislava, 
zast. Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto (t. j. nie voči mestskej časti samostatne ako 
odporcovi v II. rade). 
 
ad VII.  

Dňa 20.12.2010 mestská časť požiadala o „vylúčenie“ z konania. Doposiaľ o návrhu nebolo 
súdom rozhodnuté. 
I od rozhodnutia súdu v tejto veci budú tiež závisieť ďalšie možné kroky mestskej časti (na 
prijatie ktorých bude mestská časť naďalej legitímna). 
 
ad VIII.  

Bolo by vhodné posúdiť rozsah plnomocenstva JUDr. Juraja Kuráňa, CSc.  

Otázka:  
Bol Dr. Kuráň, CSc. oprávnený podpísať v mene Hlavného mesta SR Bratislava dohodu 
o urovnaní? Neprišlo k prekročeniu PM?/Nekonal Dr. Kuráň, CSc. nad rámec PM? 
Dodržal procesné postupy v súlade so Štatútom hlavného mesta? 
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ad IX. 

Hodnota nehnuteľnosti je podľa znaleckého posudku č. 12 a 13/2008 vypracovaných súdnym 
znalcom Ing. Otom Pisoňom (pozri čl. I dohody o urovnaní zo dňa 30.04.2008) odhadovaná 
na 61.800.000,- Sk (t. j. 2.051.384,19 eur) – táto čiastka predstavuje celkové zhodnotenie 
nehnuteľnosti za obdobie od vydania nehnuteľnosti (1. kvartál 2004) do 1. kvartálu roku 
2008. 
(?) Dôležité je poznamenať, že mestská časť uvedenú nehnuteľnosť odovzdala navrhovateľke 
bez akéhokoľvek finančného vyrovnania/dorovnania, bez poskytnutia akejkoľvek finančnej 
náhrady/protihodnoty. 
 
ad X. 

Na prevod nehnuteľnosti v danej hodnote sa vzťahujú nasledovné predpisy, resp. iné normy: 
- zákon č. 138/1991 Zb.,  

- zákon č. 377/1990 Zb., 

- zákon č. 369/1990 Zb., 

- čl. 80 ods. 4 písm. a) Štatútu hl. mesta SR a ods. 5 štatútu, 

- čl. 11 písm. a) zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

 
ad XI. 

V prípade, ak by rozhodnutím súdu, príp. iného orgánu verejnej moci bola spôsobená škoda 
niektorému z účastníkov konania, možno uvážiť kroky v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 
a o zmene niektorých zákonov. 
 
 
Ako vyplýva zo spisu a vo veci prijatých rozhodnutí, žiadnym z účastníkov nebolo 
požiadané o odklad vykonateľnosti rozhodnutia! 
 
 
Je tiež dôležité podotknúť, že zatiaľ nejde o vec res iudicatae, tzn. v prípade potreby je možné 
revidovanie krokov. 
 
 
ZÁVER, MOŽNOSTI ĎALŠIEHO POSTUPU: 
1) pokračovať v konaní na súde 1. stupňa v právnej veci vedenej pod sp. zn. sp. zn.: 13C 
32/2005 za predpokladu, že: 

a) súd nezastaví konanie voči mestskej časti 
b) žaloba nebude odmietnutá pre: 
 - vecnú nepríslušnosť strán v konaní 
 - neoprávnený nárok 
 - pre zmeškanie zákonnej lehoty na uplatnenie práva 
c) navrhovateľka nevezme návrh späť a hlavné mesto SR nevysloví súhlas so 
späťvzatím žaloby; 
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Následky:  

V právnej rovine: 
- súd návrhu vyhovie  
- súd návrh odmietne 
- súd konanie zastaví 
- súd rozhodne o späťvzatí návrhu 

Voči rozhodnutiu súdu je možné podanie opravného prostriedku. 
 
Vo finančnej rovine: 
- v prípade úspechu navrhovateľky: mestská časť (hl. mesto) zaviazané na náhradu trov 
konania 
- v prípade úspechu hl. mesta/mestskej časti: navrhovateľka zaviazaná na náhradu trov 
konania 
- v prípade späťvzatia návrhu (v zmysle navrhovanej dohody o urovnaní): žiadna zo strán si 
nebude nárokovať náhradu trov konania 
 
2) podať návrh na nariadenie predbežného opatrenia pre ďalšie nakladanie 
s nehnuteľnosťou; 
 
3) pokúsiť sa o určenie neplatnosti dohody o urovnaní; 
 
4) v prípade záveru, že zo strany JUDr. Kuráňa prišlo k prekročeniu právomocí vyplývajúcich 
mu z plnomocenstva, podniknúť príslušné kroky (napadnúť platnosť podniknutých právnych 
úkonov, disciplinárne konanie); 
 
5) podať návrh na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (a následným určovacím 
výrokom o vlastníckom práve prináležiacom hlavnému mestu, resp. mestskej časti podniknúť 
zmenu v zápise na liste vlastníctva). V prípade, ak by nebol v konaní vedenom pod sp. zn. 
13C 32/2005 podaný návrh na nariadenie predbežného opatrenia pre ďalšie nakladanie 
s nehnuteľnosťou, podať takýto návrh v tomto konaní; 
 
6) v prípade vyhovenia žalobe o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti prináležiacom 
hlavnému mestu (mestskej časti), podniknúť kroky na vydanie bezdôvodného obohatenia na 
strane navrhovateľky, resp. terajších užívateľov nehnuteľnosti z dôvodu dispozície 
s nehnuteľnosťou bez právneho titulu; 
 
7) v nadväznosti na predchádzajúci krok: v prípade zhodnotenia nehnuteľnosti v čase od jej 
vydania navrhovateľke do času opätovného „návratu“ do vlastníctva hl. mesta (správy 
mestskej časti) pristúpiť k finančnému vyporiadaniu medzi hl. mestom (mestskou časťou) 
a dotknutým subjektom; 
 
8) v prípade vzniku škody postupom súdov, resp. iných orgánov verejnej moci zvážiť 
uplatnenie nároku na náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za 
škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov; 
 
9) vyvolať rokovania s protistranou, resp. terajšími „vlastníkmi“  predmetnej 
nehnuteľnosti za účelom dohodnutia finančnej satisfakcie/kompenzácie za získanie 
predmetnej nehnuteľnosti bez právneho titulu. 
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(Pozn.: mestskou časťou BA-Staré Mesto bolo listom zo dňa 27.04.2004 právnym zástupcom 
p. Záleskej navrhnuté rokovanie na termín 04.05.2004 za účelom dojednania podmienok 
dohody o vydaní nehnuteľnosti. S výstupmi z rokovania nie sme uzrozumení, avšak vzhľadom 
na skutočnosť, že prišlo k protokolárnemu odovzdaniu nehnuteľnosti bez akejkoľvek finančnej 
satisfakcie /nedisponujeme informáciou o nej/, zrejme pre mestskú časť nebolo úspešné.) 

 

******* 
Pozn.: 

R 54/1992: Ak vezme účastník svoj návrh na začatie konania späť, ide o procesný úkon voči 
súdu, ktorým prejavuje vôľu, aby sa nekonalo a o veci meritórne nerozhodovalo. Uplatnený 
nárok však späťvzatím návrhu nezaniká a možno ho uplatniť znova. 

Tento prípad je špecifický, nakoľko opätovným nápadom veci na súd by už nebola dodržaná 
zákonná lehota (ustanovená predpisom č. 87/1991 Zb.) na uplatnenie reštitučného nároku. 

 

 

 


