
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Vážená pani 
MUDr. Halka Ležovičová 
Zelená l 
811 O l Bratislava 

Bratislava, 12. október 2011 

Vážená pani poslankyňa, 

Č.j.l0870/43491/2011/KST/Rus 

vo veci Vami podanej interpelácie zo dňa 13. septembra 2011, Vám oznamujem 
nasledovné: 

Hlavné mesto SR Bratislava v správe mestskej časti Bratislava- Staré Mesto má 
23,61 % spoluvlastnícky podiel na domovej nehnuteľnosti Michalská 25 
v Bratislave. Ďalšími spoluvlastníkmi sú p. Peter Kurhajec (podiel 50,92 % ) a 
doc. JUDr. Ľudovít Hudek, CSc. (podiel 25,47% ). Ide o ideálne spoluvlastníctvo. 

Nájomnou zmluvou mestská časť spolu s väčšinovým vlastníkom p. Kurhajcom 
dlhodobo prenajíma uvedenú nehnuteľnosť spoločnosti City Pressburg s.r.o. 
a podnájomcom GALLERY - Robert Vano. 

Nájomnú zmluvu nepodpísali menšinoví spoluvlastníci, v tom čase páni Spitzer a 
Hudek, čo z hľadiska litery zákona nebolo nutné, avšak s odstupom času sa javí 
ako problém, ktorý významne doc. Dr. Hudek vo svojej argumentácii využíva. 
Situáciu skomplikovala príkazná zmluva č. 586/2009 medzi prenajímateľmi 
mestskou časťou a príkazníkom Doc. JUDr. Hudekom, ktorá nebola v súlade 
s nájomnou zmluvou s City Pressburg. Hneď, ako som sa oboznámená 
s existenciou znením tejto príkaznej zmluvy, mestská časť ju okamžite 
vypovedala. 

V prvej etape rokovaní som spoluvlastníkom navrhla, aby každá strana predložila 
svoju predstavu využitia budovy na Michalskej 25, čo sa aj stalo. Všetci 
spoluvlastníci sa zhodli na tom, že by časť priestorov mala byť sprístupnená 
verejnosti, či už na výstavné, ale aj iné kultúrno-spoločenské podujatia. 
Najzásadnejší rozdiel bol v tom, že kým mestská časť Bratislava Staré-Mesto 
uvažovala pre svoje projekty o využívaní priestoru zodpovedajúcemu rozlohou 
podielu mestskej časti, spoluvlastník Hudek uvažoval na základe príkaznej 
zmluvy o využívaní priestoru zodpovedajúcemu podielu v jeho vlastníctve a vo 
vlastníctve mestskej časti, spoluvlastník Kurhajec predložil projekt na využívanie 
100% celej budovy, z ktorej však vlastní len 50,92 %. 
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Na základe tejto a ďalších skutočností som po viacerých spoločných aj 
bilaterálnych rokovaniach so zástupcami spoluvlastníkov dospela k záveru, že 
štandardné nesenie dohodou všetkých spoluvlastníkov o hospodárení so 
spoločnou vecou, nie je v tomto prípade reálnou cestou. K nezmieriteľnosti 
spoluvlastníkov Kurhajca a Hudeka prispelo aj to, že pán Hudek svojvoľne a s 
odkazom na jeho vlastnícke práva začal využívať niektoré priestory, ktoré sú 
upravené nájomnou zmluvou so spoločnosťou City Press burg s.r.o .. Doc. JUDr. 
Hudek si na Michalskej 25 ako osoba uvedená na liste vlastníctva nechal 
zaevidovať trvalý pobyt, ktorý mu však na základe metodického pokynu 
z Ministerstva vnútra mestská časť zrušila. Podľa ústnej informácie sa pán Hudek 
v tejto veci obrátil na súd. Na druhej strane spolumajiteľ Hudek zabezpečil na 
vlastné náklady vyčistenie a revitalizáciu časti Vodnej priekopy. Pri realizácii 
týchto opatrení vykonal náš stavebný úrad štátny stavebný dohľad, ktorý 
nepreukázal neoprávnenosť takéhoto konania, čím sa nepriamo potvrdilo, že 
rovnako mohol konať ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov. 

Mestská časť jednoznačne preferuje také riešenie, ktoré vyústi do reálneho 
rozdelenia nehnuteľnosti. To neodmieta žiaden zo spoluvlastníkov, spoluvlastník 
Hudek sa s požiadavkou na reálnu deľbu obrátil na súd. Mestská časť sa však 
usiluje dosiahnuť deľbu formou dohody V súčasnosti sú vypracované dva 
konkrétne alternatívne návrhy, a to buď rozdelenie medzi všetkých súčasných 
vlastníkov, alebo rozdelenie medzi dvoch vlastníkov Kurhajca a Hudeka s tým, že 
by im mestská časť svoj podiel odpredala v pomere zodpovedajúcom ich 
súčasným podielom. 

Pán Kurhajec si medzitým písomne uplatnil predkupné právo. K takémuto 
rozhodnutiu je potrebné uznesenie zastupiteľstva mestskej časti a súhlas 
primátora hlavného mesta. Kým však predložím takýto návrh, je potrebné mať 
vypracovaný znalecký posudok. Na tom sa v súčasnosti pracuje a mal by byť 
k dispozícii do konca roka. Potom predložím poslancom miestneho zastupiteľstva 
návrh na odpredaj podielu mestskej časti, avšak s podmienkou dohody o reálnom 
rozdelení nehnuteľnosti. V opačnom prípade by sme podľa môjho presvedčenia 
boli naďalej svedkami ťažko riešiteľných sporov, ktoré by mohli viesť 

k definitívnemu schátraniu vzácnej pamiatky. 

S úctou 

Spracoval: Mgr. PhDr. Štefan Jaška 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 


