
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava,  marec 2014 
 

 
  

Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 04.03.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 11.03.2014 

 
 
 
 

N  Á V  R  H  
 

na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a 
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Martina, z titulu vykonanej rekonštrukcie a  

neoprávneného užívania priestorov budovy ZŠ Jesenského  
___________________________________________________________ 

 
 
 
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 prerokovať 
predložený návrh 
 

 
Zodpovedný:            Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Martin Micheľ  
vedúci oddelenia právneho  
a správnych činností 

 - v materiáli 

  
       
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

Ing. Mgr. Jana Barjaková 
oddelenie právne a  
správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
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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 je   
 

urovnanie sporných nárokov, ktoré vznikli medzi mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť sv. Martina, so sídlom Kapitulská 9, 811 01 
Bratislava, IČO: 30812712 a to tak, že pohľadávka mestskej časti proti Rímskokatolíckej 
cirkvi, Farnosť sv. Martina, vo výške 195.109,70€ s príslušenstvom z titulu vydania 
bezdôvodného obohatenia za vykonanú rekonštrukciu priestorov budovy ZŠ 
Jesenského a pohľadávka Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Martina proti mestskej 
časti z titulu neoprávneného užívania priestorov budovy ZŠ Jesenského v období od 
01.01.2008 do 06.09.2011 vo výške 962.584,84 € s príslušenstvom sa rušia.   
 
 
B. s p l n o m o c ň u j e  
 
starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na uskutočnenie všetkých právnych 
úkonov potrebných na vykonanie uznesenia, ako aj na opravu prípadných chýb v písaní 
a počítaní tak, aby došlo k naplneniu tohto uznesenia.  
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D ô v o d o v á  s p r á v a  
 
 Protokolom o zverení správy nehnuteľného majetku Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo 11 88 0100 03 00 zo dňa 
15.04.2003 boli do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zverené: pozemok, parc. 
č. 135 o výmere 1.084 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, a stavba, súp. č. 
197, postavená na pozemku s parc. č. 135, nachádzajúce sa v mestskej časti Bratislava, 
mestská časť Staré mesto, k. ú. Staré Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 8860 (ďalej 
len „Predmetné nehnuteľnosti“). Mestská časť ako zriaďovateľ Základnej školy, 
Jesenského 6, 811 06 Bratislava užívala Predmetné nehnuteľnosti ako priestory v nich 
sídliacej uvedenej Základnej školy. 
 
 Medzi Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť sv. Martina, so sídlom Kapitulská 9, 811 01 
Bratislava, IČO: 30812712 (ďalej len "Rímskokatolícka cirkev") ako navrhovateľom a 
hlavným mestom SR Bratislavou (ďalej len „Hlavné mesto“) ako odporcom bol na 
Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 16C/75/1996 a na Krajskom súde v Bratislave pod 
sp. zn. 8Co/128/2009 vedený súdny spor o určenie vlastníckeho práva k Predmetným 
nehnuteľnostiam. Výsledkom súdneho konania bolo v zmysle rozsudku č. k. 16C/75/1996-
243 zo dňa 26.01.2009 v spojení s rozsudkom č. k. 8Co/128/2009-308 zo dňa 16.02.2010, 
ktoré nadobudli právoplatnosť dňa 17.03.2010, určenie, že vlastníkom Predmetných 
nehnuteľností je Rímskokatolícka cirkev s tým, že v posudzovanom prípade nedošlo k 
platnému prechodu vlastníckeho práva k Predmetným nehnuteľnostiam z právneho 
predchodcu Rímskokatolíckej cirkvi ako pôvodného vlastníka na štát. Mestská časť nebola 
účastníkom súdneho konania, pričom zo strany Hlavného mesta nebola o priebehu, ani 
výsledku súdneho konania informovaná. O výsledku súdneho konania sa mestská časť 
dozvedela až na vlastnú žiadosť listom zo dňa 18.05.2011, ktorým jej Hlavné mesto zaslalo 
fotokópie uvedených rozsudkov. 
 
 Mestská časť v súlade s príslušnými právnymi a ostatnými predpismi a z nich 
vyplývajúcimi a mestskej časti prináležiacimi povinnosťami starostlivosti o zverený majetok 
v rámci rozsiahlej rekonštrukcie do predmetných nehnuteľností (budovy Základnej školy) 
investovala pomerne vysokú čiastku finančných prostriedkov. Táto za obdobie od marca 
2010 do novembra 2011 predstavuje sumu spolu vo výške 195.109,70 €. Vykonanými 
rekonštrukčnými prácami, ktoré zhodnotili predmetné nehnuteľnosti (budovu Základnej 
školy) o vynaložené finančné prostriedky, získal vlastník, t. j. Rímskokatolícka cirkev 
Farnosť sv. Martina, majetkový prospech na úkor mestskej časti.  
 

Mestská časť vyzvala listom ev. č. 2994/30755/2012/PRA/Cip zo dňa 18.07.2012 
Rímskokatolícku cirkev o refundáciu vynaložených nákladov. Dňa 11.12.2012 bola právnym 
zástupcom Rímskokatolíckej cirkvi doručená Výzva na úhradu pohľadávky Farnosti sv. 
Martina, ktorou si od mestskej časti z dôvodu neoprávneného majetkového prospechu za 
obdobie od 01.01.2008 do 06.09.2011 (vzniknutým užívaním predmetných nehnuteľností) 
Rímskokatolícka cirkev uplatnila úhradu sumy v celkovej výške 962.584,84 €. Takto 
vyčíslená výška údajného neoprávneného majetkového prospechu bola vyčíslená 
znaleckým posudkom č. 22/2012 zo dňa 06.11.2012 vypracovaným Ing. Oliverom 
Majdúchom.   
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Podľa ustanovenia § 107 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka právo na vydanie 
plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený 
dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Najneskôr sa 
právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o 
úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.  
 

Mestská časť z dôvodu predídenia premlčaniu svojho nároku v zmysle ust. § 107 
Občianskeho zákonníka si uplatnila svoje právo cestou súdu, a to podaním žaloby zo dňa 
14.03.2013 doručenej Okresnému súdu Bratislava I dňa 15.03.2013, v zmysle ktorej sa 
mestská časť domáha voči Rímskokatolíckej cirkvi a Hlavnému mestu zaplatenia 
istiny vo výške 195.109,70 € s príslušenstvom, a to titulom vydania bezdôvodného 
obohatenia za investované náklady na rekonštrukciu priestorov ZŠ Jesenského v 
období od marca 2010 do novembra 2011. 
 
 Uvedené skutočnosti mali za následok vznik nasledovných sporných nárokov: 
 

a) pohľadávka mestskej časti voči Rímskokatolíckej cirkvi vo výške 195.109,70 € 
s príslušenstvom, ktorej zaplatenia sa mestská časť domáha žalobou zo dňa 
14.03.2013 v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 
4C/55/2013, a to titulom vydania bezdôvodného obohatenia ako refundácie 
preukázateľne vynaložených nákladov na rekonštrukciu vykonanú mestskej časti v 
Predmetných nehnuteľnostiach v období od marca 2010 do novembra 2011. Výšku 
pohľadávky mestská časť odvodzuje zo súm fakturovaných a zaplatených 
dodávateľom. 

 
b) pohľadávka Rímskokatolíckej cirkvi voči mestskej časti vo výške 962.584,84 € 

s príslušenstvom za neoprávnené užívanie Predmetných nehnuteľností mestskou 
časťou v období od 01.01.2008 do 06.09.2011, vyčíslená na základe Znaleckého 
posudku č. 22/2012 zo dňa 06.11.2012 vypracovaného súdnym znalcom Ing. 
Oliverom Majdúchom. 

 
 K spornosti nárokov predkladateľ uvádza nasledovné: 
 

K nároku mestskej časti: Na užívanie a rekonštrukciu Predmetných nehnuteľností 
mestskou časťou ako nevlastníkom bez právneho titulu (hoci dobromyseľne) je možné 
odvolávať sa na ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov, resp. ust. Občianskeho zákonníka, konkrétne ustanovenia o nájomnej zmluve. 
Ust. § 667 Občianskeho zákonníka rozlišuje prípady, kedy k zmenám na veci došlo so 
súhlasom prenajímateľa a bez jeho súhlasu. V prípade, ak by Rímskokatolícka cirkev 
poukázala na toto ustanovenie a súd by si ho pre tento prípad osvojil, možno odôvodnene 
predpokladať, že súd uplatnený nárok mestskej časti značne zníži. 
 

Podľa ustanovenia § 458 ods. 3 Občianskeho zákonníka ten, kto predmet 
bezdôvodného obohatenia vydáva, má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré na 
vec vynaložil. 
 

Podľa ustanovenia § 107 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka právo na vydanie 
plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený 
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dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Najneskôr sa 
právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o 
úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.  
 

Podľa ust. § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka zmeny na veci je nájomca 
oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. Úhradu nákladov s tým spojených 
môže nájomca požadovať len v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. Ak zmluva 
neurčuje inak, je oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu po 
odpočítaní znehodnotenia zmien, ku ktorému v medziobdobí došlo v dôsledku užívania veci. 
Ak prenajímateľ dal súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov, môže 
nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci. 
 

Podľa ust. § 667 ods. 2 Občianskeho zákonníka ak nájomca vykoná zmeny na veci 
bez súhlasu prenajímateľa, je povinný po skončení nájmu uviesť vec na svoje náklady do 
pôvodného stavu. Ak v dôsledku vykonávaných zmien hrozí na veci prenajímateľovi značná 
škoda, je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
 

Hoci mestská časť reálne vynaložila na rekonštrukciu Predmetných nehnuteľností 
sumu vo výške 195.109,70 €, a teda v takejto výške možno tvrdiť, že sa Rímskokatolícka 
cirkev na úkor mestskej časti bezdôvodne obohatila, je potrebné vziať do úvahy aj 
skutočnosť, že iba časť tejto sumy predstavuje zhodnotenie veci, na ktoré by mestská časť 
mohla mať nárok. Následne možno počítať aj s variantom, že súd uplatnený nárok mestskej 
časti v celom rozsahu neprizná.  
 

K nároku Rímskokatolíckej cirkvi: Výška uplatneného nároku vychádza zo 
znaleckého posudku vypracovaného na základe zadania Rímskokatolíckej cirkvi. Je možné, 
že iný znalec bude mať na výšku odplaty za neoprávnené užívanie priestorov ZŠ 
Jesenského iný názor a vyčísli sumu v inej/nižšej hodnote; zrejme však možno očakávať, že 
vyčíslená hodnota bude prevyšovať nárok mestskej časti, pričom vzhľadom na veľkosť 
objektu ZŠ Jesenského sa znalcom vypočítaná výška nájomného za celý objekt vo výške 
717,81 € (21.534,30 €/mesiac) zdá primeraná. 
 

Čo sa týka nároku Rímskokatolíckej cirkvi, mestská časť môže namietať 
Rímskokatolíckou cirkvou uplatnenú výšku nároku, a to z dôvodu premlčania časti 
uplatnenej pohľadávky. 
 

Vychádzajúc z predloženého znaleckého posudku jednoduchým matematickým 
prepočtom (bez vylúčenia jeho prípadnej korekcie) možno prísť k nasledovnému záveru: 
 
Posudzované obdobie: 01.01.2008 – 06.09.2011 (pri počte 365 dní/rok a 30 dní/1 mesiac) 
=> 1 341 dní 
Nárok/deň: (vychádzajúc z celkového počtu dní a celkového uplatneného nároku) => 
717,81 € 
Oprávnený nárok (t. j. po zohľadnení námietky premlčania): => 176.581,56 €  (rozdiel oproti 
nároku uplatneného mestskou časťou: + 18.528,14 € v prospech mestskej časti) 
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Podľa ust. § 580 Občianskeho zákonníka ak veriteľ a dlžník majú vzájomné 
pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne 
kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik 
nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie. 
 

Na tomto mieste je však potrebné poukázať aj na ust. § 580 Občianskeho 
zákonníka a na výkladové pravidlá, resp. judikatúru k tomuto ustanoveniu, ktoré 
podstatne obmedzujú možnosť mestskej časti úspešne uplatniť námietku premlčania 
v prípade započítania, nakoľko námietku premlčania vzájomnej pohľadávky možno s 
úspechom uplatniť iba vtedy, ak bola vzájomná pohľadávka premlčaná už v čase, 
kedy sa pohľadávky stretli.  
 

Ku kompenzácii v zmysle ust. § 580 Občianskeho zákonníka je potrebné, aby jeden 
z účastníkov urobil prejav smerujúci k započítaniu adresovaný druhému účastníkovi.  
Započítací prejav je možné urobiť po tom, čo sa pohľadávky stretli, teda od okamihu 
splatnosti tej pohľadávky, ktorá sa stala splatnou neskôr. Započítací prejav, aj keď bol 
urobený až po splatnosti oboch pohľadávok, má účinky spätne k okamihu stretu 
pohľadávok (ex tunc). K tomuto okamihu, kedy došlo k splatnosti oboch započítavaných 
pohľadávok, dochádza k zániku pohľadávok následkom započítania, a to v rozsahu, v akom 
sa vzájomne kryjú. Ak je jedna z nich vyššia, zaniká len do výšky protipohľadávky, vo 
zvyšku zostáva naďalej v platnosti.  
 

V prípade, ak by malo dôjsť k vzájomnému započítaniu nárokov mestskej časti a 
Rímskokatolíckej cirkvi, je potrebné počítať s rizikom, že po započítaní vzájomných 
nárokov, bude mestská časť povinná zaplatiť Rímskokatolíckej cirkvi rozdiel v časti 
pohľadávky, v ktorej pohľadávka Rímskokatolíckej cirkvi prevyšuje pohľadávku mestskej 
časti.  
 
 
 Vzhľadom na uvedené ma predkladateľ za to, že mimosúdne riešenie sporu 
predstavuje najefektívnejšie a najhospodárnejšie riešenie vzniknutej situácie.   
 

Predkladateľ prízvukuje potrebu mimosúdneho riešenia najmä s ohľadom na 
výšku vzájomných nárokov, berúc do úvahy záujem na mimosúdnom riešení sporu zo 
strany Rímskokatolíckej cirkvi formou urovnania, resp. dohody o urovnaní. 
 

Účelom inštitútu urovnania, resp. dohody o urovnaní je úprava práv alebo povinností 
medzi stranami sporných alebo pochybných. 

 
Berúc do úvahy všetky vyššie uvedené skutočnosti, ako aj záujem Rímskokatolíckej 

cirkvi na urovnaní sporných nárokov, má predkladateľ za to, že mimosúdne riešenie 
hroziaceho súdneho sporu a prebiehajúceho súdneho sporu, je najefektívnejším 
riešením vzniknutej situácie, a to z dôvodu neistého výsledku prebiehajúceho súdneho 
konania, ktorý by v prípade úspešného započítania nároku Rímskokatolíckej cirkvi bol 
výrazne v neprospech mestskej časti. Mimosúdne riešenie taktiež výrazne ušetrí časové, 
ale aj nemalé finančné náklady na trovy súdneho konania a prípadnú náhradu trov 
právneho zastúpenia Rímskokatolíckej cirkvi. 
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Len pre bližšiu informáciu si predkladateľ dovoľuje uviesť, že pri výške pohľadávky 
spoločnosti Rímskokatolíckej cirkvi vo výške 962.584,84 € je v zmysle vyhlášky č. 655/2004 
Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb jeden úkon 
právnej služby vo výške 2.345,49 €. Zdĺhavé a dôkazne náročné súdne konanie by počet 
úkonov právnej služby, a tým aj výšku trov právneho zastúpenia, podstatne navýšilo, 
pričom náhrada súdneho poplatku by predstavovala povinnosť úhrady sumy vo výške 
16.596,50 €. Zároveň si predkladateľ dovoľuje upozorniť, že v prebiehajúcom súdnom 
spore bola mestská časť povinná zaplatiť súdny poplatok za návrh vo výške 11.706,50€, 
ktorý v prípade späťvzatia návrhu na začatie konania pred prvým pojednávaním, ku 
ktorému by v prípade urovnania sporných práv došlo, bol vrátený mestskej časti krátený o 
1%. 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené predkladateľ navrhuje urovnanie sporných 
nárokov mestskej časti a Rímskokatolíckej cirkvi, a to tak, že pohľadávka mestskej 
časti proti Rímskokatolíckej cirkvi vo výške 195.109,70€ s príslušenstvom z titulu 
vydania bezdôvodného obohatenia za vykonanú rekonštrukciu priestorov budovy ZŠ 
Jesenského a pohľadávka Rímskokatolíckej cirkvi proti mestskej časti z titulu 
neoprávneného užívania priestorov budovy ZŠ Jesenského v období od 01.01.2008 
do 06.09.2011 vo výške 962.584,84 € s príslušenstvom sa rušia.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   
 
 
 
 


