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N  Á V  R  H  
 

na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

viažucich sa k priestorom ZŠ Jesenského a Liga pasáže 
___________________________________________________________ 

 
 
 
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 hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, a to tak, že pohľadávka 
mestskej časti proti hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave vo výške 
195.109,70 € s príslušenstvom z titulu náhrady škody za vykonanú rekonštrukciu 
priestorov budovy ZŠ Jesenského a pohľadávka hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy proti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo výške 207.462,- € s 
príslušenstvom z titulu náhrady škody za zníženie kúpnej ceny Liga pasáže započítaním 
nákladov vynaložených kupujúcim na rekonštrukciu Liga pasáže 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  
 
 1. 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 hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou (ďalej len 
"hlavné mesto") zverené do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
"mestská časť") nasledovné nehnuteľnosti: 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 Bratislave, mestská časť Staré mesto, k. ú. Staré Mesto, 
zapísané na liste vlastníctva č. 8860 (ďalej len "priestory ZŠ Jesenského"). Mestská časť 
ako zriaďovateľ Základnej školy, Jesenského 6, 811 06 Bratislava užíval zverené 
nehnuteľnosti ako priestory v nich sídliacej uvedenej Základnej školy.  
 
 Medzi Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť sv. Martina ako navrhovateľom a hlavným 
mestom 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 priestorom ZŠ Jesenského. Výsledkom súdneho konania bolo v 
zmysle rozsudku sp. zn. 16C/75/1996-243 zo dňa 26.01.2009 v spojení s rozsudkom sp. zn. 
8Co/128/2009-308 zo dňa 16.02.2010, ktoré nadobudli právoplatnosť dňa 17.03.2010, 
určenie, že vlastníkom priestorov ZŠ Jesenského je Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. 
Martina s tým, že v posudzovanom prípade nedošlo k platnému prechodu vlastníckeho 
práva k priestorom ZŠ Jesenského z právneho predchodcu Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť 
sv. Martina ako pôvodného vlastníka na štát. Mestská časť nebola účastníkom súdneho 
konania, pričom zo strany hlavného mesta nebola o priebehu, ani o výsledku súdneho 
konania informovaná. O výsledku súdneho konania bola mestská časť informovaná na 
vlastnú žiadosť listom zo dňa 18.05.2011, ktorým mu 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 priestorov ZŠ Jesenského 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 priestory ZŠ Jesenského o vynaložené finančné prostriedky, získal vlastník, 
t. j. Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Martina, majetkový prospech na úkor mestskej časti. 
Zároveň však mestskej časti vznikla škoda, nakoľko Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. 
Martina priestory ZŠ Jesenského previedla na tretiu osobu a mestská časť ich nemohla 
ďalej užívať.  
 
 Mestská časť vykonala rekonštrukciu priestorov ZŠ Jesenského ako domnelý 
správca, nakoľko o prebiehajúcom súdnom spore týkajúcom sa určenia vlastníckeho práva 
k priestorom ZŠ Jesenského, ani o jeho výsledku nemala vedomosť. Hlavné mesto ako 
účastník konania a v zmysle zápisov v katastri nehnuteľností v čase zverenia priestorov ZŠ 
Jesenského do správy mestskej časti ako vlastník priestorov ZŠ Jesenského neinformovalo 
mestskú časť o prebiehajúcom konaní, ani o jeho výsledku. Mestská časť, z dôvodu, že 
nebola účastníkom prebiehajúceho súdneho konania, nemala objektívne možnosť 
dozvedieť sa o prebiehajúcom konaní, ani o jeho výsledku, s výnimkou oznámenia zo 
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strany hlavného mesta. Pokiaľ by mestská časť mala vedomosť čo i len o prebiehajúcom 
súdnom spore, nebola by rozsiahlu rekonštrukciu realizovala.  
 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. 
 
 Mestská časť vyzvala listom ev. č. 2994/14654/2012/PRA/Cip zo dňa 04.04.2012 a 
následne listom ev. č. 2994/29436/2012/PRA/Cip zo dňa 09.07.2012 hlavné mesto o 
refundáciu nákladov, avšak hlavné mesto na túto opakovanú žiadosť žiadnym spôsobom 
nereagovalo. 
 

Podľa ust. § 106 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka právo na náhradu škody sa 
premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu 
zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu 
spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; 
to neplatí, ak ide o škodu na zdraví. 

 
Podľa ust. § 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. § 106 a § 
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 Farnosť sv. Martina a hlavnému 
mestu zaplatenia istiny vo výške 195.109,70 € s príslušenstvom, a to titulom vydania 
bezdôvodného obohatenia, resp. náhrady škody za investované náklady na 
rekonštrukciu priestorov ZŠ Jesenského v období od marca 2010 do novembra 2011. 

 
Urovnanie sporných nárokov Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Martina a mestskej 

časti z titulu vykonanej rekonštrukcie a neoprávneného užívania priestorov ZŠ Jesenského 
schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 
29/2014 na zasadnutí dňa 11.03.2014. Mestská časť naďalej vymáha predmetnú 
pohľadávku voči hlavnému mestu. 

 
 

 2. Protokolom č. 51/92 o zverení majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy zo dňa 21.12.1992 boli hlavným mestom zverené do správy mestskej časti 
nasledovné nehnuteľnosti: stavba - bytový dom, súp. č. 2310, postavená na pozemku parc. 
č. 8862 a pozemok parc. č. 8862, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1.198 m2, 
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nachádzajúce sa v Bratislave na ul. Dunajská 18, Grösslingová 23, mestská časť Staré 
mesto, k. ú. Staré Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 4720 (ďalej len "Liga pasáž").  
 
 Vlastníkom Liga pasáže bola do 01.05.1954 Matica slovenská, so sídlom P. Mudroňa 
507/1, 036 52 Martin, IČO: 00 179 027 (ďalej len "Matica slovenská"), pričom na základe 
zákona SNR č. 4/1954 Zb. o Matici slovenskej bol celý majetok Matice slovenskej 
poštátnený bez náhrady. Na základe zákona č. 107/1993 Z. z. o vrátení majetku Matici 
slovenskej bola Liga pasáž vrátená späť do vlastníctva Matice slovenskej. Ústavný súd 
nálezom č. PL ÚS 4/00 zo dňa 04.07.2000 rozhodol o nesúlade zákona č. 107/1993 Z. z. o 
vrátení majetku Matici slovenskej s Ústavou Slovenskej republiky, v dôsledku čoho stratil 
predmetný zákon účinnosť odo dňa 21.07.2000 a platnosť odo dňa 21.01.2001. Matica 
slovenská bola teda vlastníkom Liga pasáže v období od 18.05.1993 do 21.01.2001. 
 
 Matica slovenská sa ako navrhovateľ v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde 
Bratislava I, č. k. 11C/121/2002 proti hlavnému mestu a mestskej časti ako odporcom 
domáhala určenia vlastníckeho práva k Liga pasáži a zároveň sa v konaní vedenom na 
Okresnom súde Bratislava I, č. k. 9C/120/2003, taktiež vedenom proti hlavnému mestu a 
mestskej časti domáhala zaplatenia sumy vo výške 511.438,79 € s príslušenstvom ako 
náhrady účelne vynaložených nákladov na rekonštrukciu Liga pasáže v období od 
18.05.1993 do 21.01.2001, teda v čase, keď bola Matica slovenská vlastníkom Liga 
pasáže. Obidve súdne konania boli právoplatne skončené, a to na základe späťvzatia 
návrhov na začatie konania zo strany Matice slovenskej. Podnetom na podanie späťvzatia 
návrhov na začatie konania bolo uzatvorenie Dohody o urovnaní č. 627/2010 medzi 
mestskou časťou a Maticou slovenskou zo dňa 15.11.2010 a uzatvorenie Zmluvy o prevode 
vlastníctva nebytového priestoru č. 01 0 0408 10 medzi hlavným mestom a Maticou 
slovenskou zo dňa 15.11.2010. K uzatvoreniu uvedených zmlúv došlo na základe 
uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 68/2010 zo 
dňa 07.06.2010.  
  
 Predmetom Dohody o urovnaní č. 627/2010 bolo vzájomné urovnanie sporných 
majetkovoprávnych nárokov týkajúcich sa Liga pasáže, a to aj vo vzťahu k hlavnému mestu. 
Predmetom Zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru č. 01 0 0408 10 bol prevod 
vlastníckeho práva k nebytovým priestorom, konkrétne k nebytovému priestoru č. 12-20 vo 
výmere 10,89 m2, k nebytovému priestoru č. 12-22 vo výmere 130,89 m2 a k nebytovému 
priestoru č. 12-20 vo výmere 443,17 m2, ktoré Matica slovenská ako nájomca odplatne 
užívala na základe Nájomnej zmluvy č. 15/2005/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 
01.10.2005, ako aj prevod spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach a prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom. Kúpna 
cena za uvedené nebytové priestory v Liga pasáži bola určená na základe znaleckého 
posudku vo výške 517.541,82 €. Nakoľko si však Matica slovenská proti hlavnému mestu a 
mestskej časti uplatňovala súdnou cestou svoju pohľadávku vo výške 414.923,99 € s 
príslušenstvom z titulu vykonania rekonštrukcie Liga pasáže v období od 18.05.1993 do 
21.01.2001, čím zhodnotila predmetné nebytové priestory, mestská časť a Matica 
slovenská sa dohodli na započítaní pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny za nebytové 
priestory a pohľadávky na náhradu nákladov rekonštrukcie.  
 
 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru č. 01 0 0408 10 medzi hlavným 
mestom a Maticou slovenskou zo dňa 15.11.2010 bola uzatvorená na základe 
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predchádzajúceho súhlasu primátora, ev. č. MAGS-OTZ-46236/10-260437, zo dňa 
07.06.2010. Následne listom ev. č. MAGS-OTZ-35200/10-364429 zo dňa 25.11.2010 bol 
mestskej časti doručený nesúhlas so započítaním pohľadávky Matice slovenskej na 
zaplatenie kúpnej ceny a žiadosť o zaplatenie časti kúpnej ceny bez započítanej investície. 
Následne listom ev. č. MAGS-OTZ-38216/11-36019 zo dňa 09.02.2011 hlavné mesto opäť 
požiadalo mestskú časť o zaplatenie rozdielu v kúpnej cene, ku ktorému došlo v dôsledku 
započítania pohľadávky Matice slovenskej na kúpnu cenu. Na uvedenú žiadosť mestská 
časť reagovala listom ev. č. 8885/2011/PRA/Bau zo dňa 23.02.2011, v zmysle ktorého 
ozrejmila dôvody postupu pri prevode vlastníckeho práva k nebytovým priestorom v Liga 
pasáži a započítania nákladov vynaložených Maticou slovenskou na rekonštrukciu Liga 
pasáže a zároveň konštatovala, že hlavné mesto malo vedomosť o prebiehajúcich 
rokovaniach s Maticou slovenskou za účelom urovnania. Následne bol mestskej časti 
doručený list ev. č. MAGS-SNM-45269/11-2/282280 zo dňa 10.05.2011, v ktorom hlavné 
mesto mestskú časť informovalo o trojstrannom rokovaní ohľadom Liga pasáže, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 05.05.2011, a výsledkom ktorého mala byť príprava a uzatvorenie dohody 
o urovnaní, ku ktorej malo hlavné mesto pristúpiť.  
 
 Hlavné mesto sa voči mestskej časti návrhom zo dňa 31.10.2012 domáha v 
konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 27Cb/238/2012 zaplatenia 
istiny vo výške 207.462,- € s príslušenstvom ako náhrady škody predstavujúcej 
rozdiel medzi skutočne zaplatenou kúpnou cenou a 50% dohodnutej kúpnej ceny, 
ktorá mala byť v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uhradená 
na účet hlavného mesta.  
 
  
 3. Uvedené skutočnosti mali za následok vznik nasledovných sporných nárokov: 
 

a) pohľadávka mestskej časti voči hlavnému mestu 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 náhrady škody za investované náklady na rekonštrukciu 
priestorov ZŠ Jesenského v období od marca 2010 do novembra 2011. Výšku 
pohľadávky mestská časť odvodzuje zo súm fakturovaných a zaplatených 
dodávateľom; 

 
b) pohľadávka hlavného mesta voči mestskej časti vo výške 207.462,- € s 

príslušenstvom, ktorej zaplatenia sa hlavné mesto domáha žalobou zo dňa 
31.10.2012 v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 
27Cb/238/2012 ako vydania rozdielu v kúpnej cene uvedenej v žiadosti o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu k prevodu vlastníckeho práva k nebytovým priestorom v 
Liga pasáži zo dňa 27.05.2010 a kúpnej cene skutočne uhradenej kupujúcim 
(Maticou slovenskou), ku ktorému došlo v dôsledku započítania nákladov 
vynaložených Maticou slovenskou na rekonštrukciu Liga pasáže v období od 
18.05.1993 do 21.01.2001 vykonaného na základe Dohody o urovnaní č. 627/2010 
zo dňa 15.11.2010  medzi mestskou časťou a Maticou slovenskou.  

 
 K spornosti nárokov predkladateľ uvádza nasledovné: 
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 K nároku mestskej časti: Mestská časť má za to, že jej nárok je v celom rozsahu 
oprávnený z dôvodu, že ako domnelý správca reálne vykonala rekonštrukciu priestorov ZŠ 
Jesenského, pričom túto by nebola vykonávala, keby vedela, že na základe rozhodnutia 
súdu nemá v správe, ani oprávnene neužíva priestory ZŠ Jesenského, o čom ho hlavné 
mesto ako účastník súdneho konania malo informovať.  
 
 Hlavné mesto však nárok mestskej časti neuznáva, pričom argumentuje poukazom 
na ust. § 420 Občianskeho zákonníka.  
 
 Podľa ust. § 420 Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil 
porušením právnej povinnosti. 
 
 Podmienkou všeobecnej zodpovednosti za škodu je protiprávny úkon, spôsobenie 
škody, príčinná súvislosť medzi protiprávnym konaním a vznikom škody a zavinenie 
škodcu.  
 
 Hlavné mesto má zato, že mestská časť nepreukázala splnenie uvedenej podmienky, 
a taktiež uvádza, že si nie je vedomé zavineného porušenia právnej povinnosti, ktoré malo 
za následok vznik škody, ktorej náhrady sa mestská časť v súdnom konaní domáha.  
 
 V prebiehajúcom súdnom konaní bude teda mestská časť povinná preukázať 
splnenie podmienok na vznik zodpovednosti hlavného mesta za škodu spôsobenú mestskej 
časti vykonaním rekonštrukcie priestorov ZŠ Jesenského, čo môže byť značne 
problematické, vzhľadom ku skutočnosti, že žiadny právny ani iný predpis, či zmluva 
neustanovujú povinnosť hlavnému mestu informovať mestskú časť o neúspechu v súdnych 
sporoch. Mestská časť by svoju argumentáciu mohla oprieť o dobré mravy, príp. analogicky 
o ust. Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odňatí zvereného majetku, 
avšak je otázne, aké stanovisko by k posudzovanému prípadu zaujal súd, teda či by 
žalobe vyhovel alebo ju zamietol.  
 
 K nároku hlavného mesta: hlavné mesto má za to, že mestská časť nepostupovala 
v súlade so Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, keď z dohodnutej 
kúpnej ceny vo výške 517.541,82 €, ktorá bola hlavným mestom odsúhlasená v 
predchádzajúcom súhlase primátora č. MAGS-OTZ-46236/10-260437 zo dňa 07.06.2010, 
nezaviazala kupujúceho (Maticu slovenskú) na zaplatenie polovice dohodnutej kúpnej ceny, 
t. j. sumy vo výške 258.770,91 €, v prospech hlavného mesta, ale bez súhlasu hlavného 
mesta započítala záväzok voči kupujúcemu aj s časťou kúpnej ceny prináležiacou 
hlavnému mestu a kupujúceho zaviazala len k zaplateniu sumy vo výške 51.308,91 € v 
prospech hlavného mesta. 
 
 Podľa čl. 82 ods. 5 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy so 
zvereným majetkom sa mestským častiam zverujú i súvisiace majetkové práva a na 
mestské časti prechádzajú do výšky zvereného majetku všetky súvisiace záväzky. 
  
 Mestská časť spochybňuje nárok hlavného mesta z dôvodu, že so zverením Liga 
pasáže do správy jej boli v zmysle čl. 82 ods. 5 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy zverené aj všetky súvisiace majetkové práva, a teda bola v plnom 
rozsahu oprávnená na započítanie vynaložených nákladov na rekonštrukciu Liga pasáže 
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vykonanú Maticou slovenskou. Mestská časť ďalej spochybňuje nárok hlavného mesta aj z 
dôvodu, že hlavné mesto vedelo, v akom kontexte dochádza k započítaniu vzájomných 
pohľadávok (kúpna cena a náklady na rekonštrukciu Liga pasáže) a k prevodu vlastníckeho 
práva k nebytovým priestorom v Liga pasáži, t. j. vedelo o hrozbe neúspechu v súdnych 
konaniach, ktoré boli skončené práve na základe urovnania nárokov k Liga pasáži. Mestská 
časť je toho právneho názoru, že v jej prospech svedčí aj skutočnosť, že podľa v zmysle čl. 
82 ods. 5 Štatútu pri zverení majetku prechádzajú do výšky zvereného majetku všetky 
súvisiace záväzky, a teda mestská časť je evidentne oprávnená započítavať záväzky 
vzniknuté zo zvereného majetku s hodnotou tohto záväzku. 
 
 Podľa čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 
prevodu vlastníctva podľa odseku 4 písm. a) je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 
primátora, to neplatí, ak je Bratislava povinná previesť nehnuteľný majetok podľa 
osobitného predpisu. O súhlas žiada starosta. Žiadosť o súhlas musí obsahovať najmä 
formu prevodu vlastníctva, cenu a dobu. Primátor písomne oznámi svoj súhlas alebo 
nesúhlas do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti. Primátor môže udeliť plnú moc 
starostovi na podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva. 

 
Je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že hlavné mesto by ako v tom čase vlastník 

Liga pasáže mohlo argumentovať tým, že hoci mestská časť mala oprávnenie na 
započítanie nákladov na rekonštrukciu Liga pasáže na kúpnu cenu, z ust. čl. 80 ods. 5 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy implicitne vyplýva, že mala v 
žiadosti o predchádzajúci súhlas informovať hlavné mesto o zámere započítať vzájomné 
pohľadávky, resp. urovnať vzájomné nároky započítaním. Taktiež by v tomto prípade 
bolo na zvážení súdu, či by sa priklonil k argumentácii mestskej časti, ktorej v zmysle 
príslušných ustanovení Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
prislúchali všetky majetkové práva k Liga pasáži, teda aj právo v celom rozsahu 
urovnať sporné nároky započítaním vzájomných pohľadávok a mestská časť 
predchádzajúci súhlas pri jeho striktnom výklade dodržala, keďže majetok bol 
predaný za dohodnutú kúpnu cenu, i keď následne v dôsledku započítania bola 
hlavnému mestu doručená suma odlišná od kúpnej ceny v predchádzajúcom súhlase, 
alebo by súd poskytol ochranu hlavnému mestu ako vlastníkovi Liga pasáže.  

 
 

 4. V obidvoch prípadoch teda ide o argumentačne, finančne a časovo náročné súdne 
spory s neistým výsledkom tak pre mestskú časť, ako aj pre hlavné mesto. Taktiež je 
potrebné poukázať na skutočnosť, že mestská časť a hlavné mesto by vo veciach 
majetkových mali predovšetkým spolupracovať a oba subjekty nedisponujú voľnými 
finančnými prostriedkami na úhradu predmetných pohľadávok. Vzhľadom na uvedené má 
predkladateľ za to, že mimosúdne riešenie sporu predstavuje vhodné, efektívne a 
hospodárne 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 hlavného mesta. 
 

Účelom inštitútu urovnania, resp. dohody o urovnaní je úprava práv alebo povinností 
medzi stranami sporných alebo pochybných. 
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Mimosúdne riešenie výrazne ušetrí časové, ale aj nemalé finančné náklady na trovy 

súdneho konania, resp. prípadnú náhradu trov právneho zastúpenia. Zároveň si 
predkladateľ dovoľuje upozorniť, že v súdnom spore bola mestská časť ako navrhovateľ 
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%. V prípade neúspechu v 
súdnom spore iniciovanom hlavným mestom by mestská časť bola povinná okrem 
priznaného nároku (v plnom rozsahu 207.462,- € s úrokom z omeškania vo výške 9,00% 
ročne od 27.11.2010 do zaplatenia) zaplatiť aj náhradu súdneho poplatku vo výške 
12.447,50 €.  

 
Vzhľadom na uvedené predkladateľ navrhuje urovnanie sporných nárokov 

mestskej časti a hlavného mesta, a to tak, že pohľadávka mestskej časti proti 
hlavnému mestu vo výške 195.109,70 € s príslušenstvom z titulu náhrady škody za 
vykonanú rekonštrukciu priestorov budovy ZŠ Jesenského a pohľadávka hlavného 
mesta proti mestskej časti vo výške 207.462,- € s príslušenstvom z titulu náhrady 
škody za zníženie kúpnej ceny Liga pasáže započítaním nákladov vynaložených 
kupujúcim na rekonštrukciu Liga pasáže sa rušia.   
 


