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Správa o stave súdnych sporov v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  
ku dňu 20. 06. 2016 
  
 
Navrhovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  
Odporca: Janka Drozdová – QUEST SLOVAKIA - PICASSO 
vo veci zaplatenia dlhu za nájomné nebytových priestorov v sume 1 243 eur 
Rok vzniku sporu: 2016 
-dňa 16.06.2016 bol na súd podaný návrh na vydanie platobného rozkazu voči Janke 
Drozdovej na sumu 1 243 eur + príslušenstvo za nezaplatené nájomné nebytových priestorov 
-čaká sa na výzvu súdu na zaplatenie súdneho poplatku  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navrhovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  
Odporca: Ľudmila Jančiová  
vo veci zaplatenia dlhu za nájomné pozemku pod garážou v sume 35,46 eur 
Rok vzniku sporu: 2016 
-12.01.2016 bol na súd podaný návrh na vydanie platobného rozkazu voči Ľudmile Jančiovej 
na sumu 35,46 eur + príslušenstvo za nezaplatené nájomné pozemku pod garážou za rok 2015 
-18.02.2016 bola MČ BA-KV doručená od súdu výzva na zaplatenie súdneho poplatku, ktorý 
bol 19.02.2016 uhradený 
- čaká sa na vydanie platobného rozkazu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navrhovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  
Odporca: Pavol Hamza 
vo veci zaplatenia dlhu za nájomné pozemku pod predajným stánkom v sume 592,50 eur 
Rok vzniku sporu: 2014 
-25.02.2014 bol na súd podaný návrh na vydanie platobného rozkazu voči Pavlovi Hamzovi 
na sumu 592,50 eur + príslušenstvo za nezaplatené nájomné pozemku pod predajným 
stánkom 
-13.03.2015bola MČ BA-KV doručená od súdu výzva na zaplatenie súdneho poplatku, ktorý 
bol 18.03.2015 uhradený 
-05.08.2015 súd vydal platobný rozkaz, ktorý však 23.02.2016 zrušil uznesením pre 
nedoručiteľnosť odporcovi 
-pojednávanie dňa 26.05.2016, na ktorom súd vyniesol rozsudok, v zmysle ktorého je 
odporca povinný zaplatiť žalovanú sumu, čaká sa na právoplatnosť rozsudku 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navrhovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  
Odporca: JGS Invest, s.r.o. 
o povinnosti uzavrieť nájomnú zmluvu 
Rok vzniku sporu: 2014 
-19.08.2014 bola podaná na súd žaloba o povinnosti uzavrieť nájomnú zmluvu a uhradenie 
neoprávneného majetkového prospechu, nakoľko odporca bez právneho dôvodu užíva obecné 
pozemky 
-30.04.2015 bola rozsudkom žaloba zamietnutá v celom rozsahu 
-25.06.2015 podala MČ BA-KV odvolanie vo veci, pričom 21.10.2015 čiastočne vzala späť 
žalobu v časti uhradenia neoprávneného majetkového prospechu a 15.10.2015 zaplatila na 
výzvu súdu súdny poplatok za konanie o odvolaní v časti žaloby o povinnosti uzavrieť 
nájomnú zmluvu 
-čaká sa na ďalší postup súdu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

 

Navrhovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  
Odporca: Expert European Linguistics, s.r.o. 
vo veci zaplatenia dlhu za nájomné nebytových priestorov v sume 450 eur 
Rok vzniku sporu: 2016 
-15.02.2016 bol na súd podaný návrh na vydanie platobného rozkazu na sumu 450 eur za 
nezaplatené nájomné nebytových priestorov na Tilgnerovej 14  + nezaplatené energie a služby 
v sume 5,49 eur + príslušenstvo  
-29.02.2016 bola MČ BA-KV doručená od súdu výzva na zaplatenie súdneho poplatku, ktorý 
bol 01.03.2016 uhradený 
- dňa 19.05.2016 bol vydaný platobný rozkaz a čaká sa na jeho právoplatnosť 
 
 
Navrhovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  
Odporca: Loridor - S s.r.o. 
vo veci zaplatenia dlhu za nájomné nebytových priestorov (bufetu) v sume 507 eur 
Rok vzniku sporu: 2016 
-16.02.2016 bol na súd podaný návrh na vydanie platobného rozkazu na sumu 507 eur za 
nezaplatené nájomné nebytových priestorov – bufetu na Majerníkovej 62  + príslušenstvo  
-29.02.2016 bol rozšírený petit žaloby nielen na sumu 507 eur za nezaplatené nájomné 
nebytových priestorov – bufetu na Majerníkovej 62 + príslušenstvo ale aj za nezaplatené 
energie a služby v sume 279,81 eur 
-21.03.2016 bola MČ BA-KV doručená od súdu výzva na zaplatenie súdneho poplatku 
-19.04.2016 bol vydaný platobný rozkaz a čaká sa na nadobudnutie právoplatnosti 
 
Navrhovateľ: KŠK, p.o. v zastúpení Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  
Odporca: Pressburg Water Polo Team 
vo veci zaplatenia dlhu za nájomné bazénu na Majerníkovej 62 v sume 6578,62 eur 
Rok vzniku sporu: 2016 
-08.03.2016 bol na súd podaný návrh na vydanie platobného rozkazu na sumu 6578,62 eur + 
príslušenstvo za nezaplatené nájomné bazénu na Majerníkovej 62 
-čaká sa na vydanie platobného rozkazu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navrhovateľ: Sylvia Kostrecová, Miroslav Kostrec  
Odporca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia stavebného úradu 
Rok vzniku sporu: 2014 
-07.08.2014 bola podaná žaloba, pričom 02.07.2015 bolo konanie uznesením Krajského súdu 
BA zastavené z dôvodu oneskoreného podania žaloby, voči čomu sa navrhovatelia odvolali, a 
toto odvolanie bolo MČ BA-KV doručené na vedomie dňa 17.08.2015 
-čaká sa na pokračovanie sporu na NS SR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navrhovateľ: Adam Puškár  
Odporca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu vo veci 
žiadosti o poskytnutie informácie 
Rok vzniku sporu: 2014 
-08.01.2014 bola podaná žaloba, o ktorej Krajský súd BA rozhodol dňa 26.03.2015 
rozsudkom o jej zamietnutí 
-25.05.2015 podal navrhovateľ odvolanie a MČ BA-KV podala vyjadrenie k odvolaniu dňa 
14.06.2015 
-čaká sa na pokračovanie sporu na NS SR  
 



 

 

Navrhovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  
Odporca: Jozef Pátek 
vo veci vypratania obecného bytu 
Rok vzniku sporu: 2014 
-žaloba na vypratanie bytu bola podaná 15.01.2014 
-pojednávanie v uvedenej veci sa konali: 
23.09.2014, 12.11.2014, 18.02.2015, 28.04.2015, 02.09.2015, 27.10.2015, 09.12.2015, 
26.01.2016 
-odporca sa nezúčastňuje pojednávaní, pričom posledné sa konalo dňa 09.02.2016, na ktorom 
MČ BA-KV podala nový návrh na vykonanie dokazovania 
-čaká sa na vykonanie dokazovania a na pokračovanie sporu 
 
 
Navrhovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  
Odporca: Marián Baláži, Dagmar Balážiová 
vo veci zaplatenia dlhu za nájomné za služobný byt v sume 14 332,58 eur 
Rok vzniku sporu: 2013 
-20.11.2013 bol na súd podaný návrh na vydanie platobného rozkazu na sumu 14 332,58 eur 
+ príslušenstvo za nezaplatené nájomné za služobný byt 
-21.12.2015 bola MČ BA-KV doručená od súdu výzva na zaplatenie súdneho poplatku, ktorý 
bol v rovnaký deň uhradený 
-čaká sa na vydanie platobného rozkazu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navrhovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  
Odporca: Jozef Václav, Anna Václavová 
vo veci zaplatenia dlhu za nájomné za obecný byt v sume 985,08 eur 
Rok vzniku sporu: 2013 
-16.10.2013 bol na spd podaný návrh na vydanie platobnho rozkazu na sumu 985,08 eur + 
príslušenstvo za nezaplatené nájomné za obecný byt 
-06.02.2014 navrhovateľ upravil petit návrhu na vydanie platobného rozkazu v časti 
poplatkov z omeškania, pričom súd túto zmenu petitu schválil dňa 06.03.2014 
-pojednávanie sa uskutočnilo 22.10.2014 
-v decembri 2014 došlo zo strany odporcov k zaplateniu dlžnej sumy nájomného 
-14.01.2015 sa uskutočnilo ďalšie pojednávynie vo veci  
-17.06.2015 súd uznesením zastavil konanie v časti zaplatenia istiny 
-21.01.2016 bolo pojednávanie odročené na neurčito za účelom dohody navrhovateľa s 
odporcom o  zaplatení poplatkov z omeškania  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Navrhovateľ: Ján Molnár 
Odporca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
vo veci náhrady škody spôsobenej pri výkone ver. moci v sume 60 000 eur + 30 000 eur 
Rok vzniku sporu: 2013 
-05.12.2013 podal navrhovateľ žalobu, ku ktorej sa MČ BA -KV vyjadrila dňa 01.10.2014 na 
základe výzvy súdu na vyjadrenie zo dňa 22.09.2014 
-na žiadosť navrhovateľa bolo konanie prerušené uznesením zo dňa 09.03.2015 
-15.01.2016 sa uskutočnilo pojednávanie, na ktorom súd uznesením konanie zastavil z 
dôvodu, že žaloba znie na Miestny úrad MČ BA -KV, voči čomu sa navrhovateľ odvolal 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 

 

Navrhovateľ: Gergely Farkas 
Odporca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
vo veci náhrady škody v sume 98 585 eur za porušenie povinnosti v zmysle §5 ods. 3 
zákona č. 229/1991 Z.z. 
Rok vzniku sporu: 2012 
-žaloba bola podaná dňa 03.12.2012, pričom súd uložil odporcom (MČ BA-KV v 3.rade) sa k 
žalobe vyjadriť 
-MČ BA-KV zaslala na súd vyjadrenie k žalobe dňa 08.08.2013 
-12.11.2013 a 04.03.2014 sa uskutočnilo vo veci pojednávanie 
-18.03.2014 súd rozsudkom návrh zamietol 
-navrhovateľ podal voči rozsudku odvolanie 25.03.2014 a MČ BA-KV na základe výzvy súdu 
zaslala k nemu vyjadrenie 28.04.2014 
-čaká sa na pokračovanie sporu na NS SR 
 
 
Navrhovateľ: Okresná prorkuratúra BA IV 
Odporca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
protest prokurátora proti VZN MČ BA-KV č. 2/2011 o dodržiavaní čistioty a poriadku 
na území Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  
Rok vzniku sporu: 2012 
-protest prokurátora bol podaný 23.01.2012, pričom navrhovateľ protestu nevyhovel dňa 
13.03.2012 
-prokurátor podal 26.09.2012 na súd návrh na vyslovenie nesúladu VZN so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi (zákon o obecnom zriadením, zákon o hl. meste SR Bratislave) 
-MČ BA-KV sa vyjadrila k návrhu 26.02.2013 
-05.02.2014 sa konalo pojednávanie, na ktorom Krajský súd BA vyslovil rozsudkom nesúlad § 
3 ods. 3 VZN so všeobecne záväznými práv. predpismi 
-14.03.2014 podala MČ BA-KV odvolanie a čaká sa na pokračovanie konania na NS SR  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navrhovateľ: Darina Bojnáková 
Odporca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
vo veci náhrady škody po úraze na miestnej komunikácii v sume 3 500 eur 
Rok vzniku sporu: 2011 
-31.03.2011 bola podaná žaloba voči MČ BA-KV a Stavebnému družstvu BA IV Polianky 9 
-28.09.2012 uznesením bolo zastavené konanie voči stavebnému družstvu a 20.10.2014 
uznesením doplnené uznesenie o trovách stavebného družstva 
-01.02.2016 bola MČ BA-KV doručená výzva súdu na vyjadrenie 
-15.02.2016 sa mČ BA -KV k žalobe vyjadrila 
-30.03.2016 bolo pojednávanie odročené na 01.06.2016, ktoré bolo odročené na neurčito 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navrhovateľ: BL Development spol., s.r.o. 
Odporca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
vo veci náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom v sume 1 726 083,80 
eur 
Rok vzniku sporu: 2011 
-žaloba bola podaná dňa 28.01.2011 titulom náhrady škody, ktorá mu mala vzniknúť 
nesprávnym úradným postupom stavebného úradu MČ BA-KV, pričom škoda, ktorá mala 
vzniknúť pozostáva zo škody skutočnej vo výške 730.266,22 € a ušlého zisku vo výške 
995.817,58 € 
-09.05.2013 súd žalobu zamietol 
-01.07.2013 sa navrhovateľ odvolal, pričom Krajský súd BA napadnutý rozsudok uznesením 
dňa 28.11.2014 zrušil a vrátil na 1. stupňové konanie 



 

 

-pojednávanie zo dňa 04.02.2016 bolo pre práceneschopnosť sudcu zrušené  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navrhovateľ: Iveta Khandlová 
Odporca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
vo veci určenia neplatnosti výpovede z nájmu bytu 
Rok vzniku sporu: 2010 
- dňa 18.01.2010 podala navrhovateľka na súde žalobu o určenie neplatnosti výpovede nájmu 
bytu, svoj návrh odôvodňuje tým, že odporca vo svojej výpovedi z nájmu služobného bytu 
uplatnil nesprávny výpovedný dôvod 
-rozsudkom zo dňa 01.06.2011 súd rozhodol, že výpoveď z nájmu služobného bytu daná 
navrhovateľke  odporcom je neplatná, 14.07.2011 podal odporca odvolanie 
-Krajský súd BA uznesením zo 23.01.2013 rozsudok zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie  
-súd opätovne rozsudkom zo dňa 07.05.2013 rozhodol o neplatnosti výpovede z nájmu 
služobného bytu, voči čomu podala MČ BA-KV dňa 22.08.2013 odvolanie  
-Krajský súd BA uznesením zo dňa 30.05.2014 rozsudok zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie 
-21.10.2014 sa konalo vo veci pojednávanie, pričom prebiehalo dokazovanie, či ide v 
predmetnej veci o byt 
-27.02.2015 bolo ďalšie pojednávanie 
-13.05.2015 sa konala miestna obhliadka bytu 
-22.07.2015 na pojednávaní súd oboznámil účastníkov, že ustanovil vo veci posúdenia či ide o 
byt znalca 
-30.11.2015 znalec vykonal obhliadku a následne vypracoval znalecký posudok, ktorý 
stanovil, že predmetný priestor je bytom 
- 26.04. súd na základe znaleckého posudku na pojednávaní vyniesol rozsudok, ktorým 
vyslovil, že výpoveď z nájmu bytu je neplatná 
- čakáme na doručenie písomného vyhotovenia rozsudku, na základe ktorého stanovíme 
ďalší postup vo veci 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navrhovateľ: Duspama spol. s.r.o. 
Odporca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
vo veci zaplatenia náhrady vynaložených nákladov na opravu nehnuteľnosti vo 
vlastníctve MČ BA-KV v sume 42 154,35 eur 
Rok vzniku sporu: 2005 
-žaloba bola podaná 30.03.2005 a to o zaplatenie 1.269.942,- Sk (42.154,35 €) s prísl., 
titulom náhrady nákladov vynaložených na nehnuteľnosť vo vlastníctve MČ BA-KV (nebytové 
priestory na Segnerovej ul. v BA), ktoré žalobca na základe zmluvy užíval a stavebne upravil 
-súd rozsudkom žalobu zamietol dňa 19.10.2006 z dôvodu premlčania  
-Krajský súd BA uznesením zo dňa 02.10.2007 na základe odvolania navrhovateľa rozsudok 
zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie 
-12.01.2012 súd rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť 29 934,7 eur spolu s úrokom 
z omeškania a trovami súdneho konania vo výške 12 236,29 eur 
-30.04.2013 Krajský súd BA uznesením rozsudok zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie 
-29.05.2014 súd rozhodol rozsudkom tak, že žalovaného zaviazal na zaplatenie istiny 11 
832,14 € s príslušenstvom, pričom vo zvyšku žalobu zamietol a rozhodnutie o trovách konania 
ponechal na čas po právoplatnosti rozsudku vo veci samej  
-voči uvedenému rozsudku sa odvolal tak odporca aj navrhovateľ a Krajský súd BA ho na 
základe odvolaní uznesením zo dňa 02.06.2015 zrušil a vrátil na ďalšie konanie 
-pojednávanie sa konalo dňa 08.12.2015 
-pojednávanie zo dňa 25.02.2016 bolo odročené na 17.03.2016 a to odročené na 24.05.2016 
- na pojednávanie dňa 24.05.2016 sa nedostavil predvolaný súdny znalec, súd mu otázky 
zašle písomne, s jeho vyjadrením následne oboznámi strany sporu a ďalšie pojednávanie je 
nariadené na 27.09.2016 



 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navrhovateľ: Mária Huszárová 
Odporca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
vo veci náhrady škody po úraze na miestnej komunikácii v sume 10 732,41 eur 
Rok vzniku sporu: 2015 
-žaloba bola podaná dňa 09.03.2015 a MČ BA-KV sa vyjadrila na základe výzvy súdu k 
žalobe dňa 22.05.2015 
-pojednávanie sa uskutočnilo dňa 02.12.2015 a 10.02.2016 
-na pojednávaní dňa 11.03.2016 došlo k zmene petitu žaloby na sumu 12 120,51 eur  
-na pojednávaní dňa 15.04.2016 bol vynesený predbežný právny názor súdu o tom, že MČ je 
zodpovedná za škodu s tým, že vo veci bude vynesený rozsudok na pojednávaní dňa 01. 06. 
2016 
-na pojednávaní 01.06.2016 bol vynesený rozsudok o povinnosti odporcu zaplatiť sumu 6 
092,81 eur s príslušenstvom, čaká sa na doručenie písomného vyhotovenia rozsudku, na 
základe čoho sa stanoví ďalší postup vo veci  
 
 
Navrhovateľ: JUDr. Samuel Baránik 
Odporca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
vo veci zdržania sa zásahov do vlastníckeho práva 
Rok vzniku sporu: 2015 
-žaloba bola podaná dňa 03.06.2015, dňa 01.02.2016 bola MČ BA-KV doručená výzva na 
vyjadrenie sa k žalobe, ktoré bolo zaslané súdu dňa 17.02.2016 
-pojednávanie dňa 15.04.2016 bolo odročené na 27. 05. 2016 za účelom ďalšieho 
dokazovania 
-pojednávanie nariadené na 27.05.2016 bolo na žiadosť navrhovateľa zrušené z dôvodu, že na 
katastri prebieha konanie o zmene vlastníka pozemku, ktorý je predmetom sporu 
-na 10.10.2016 bolo vytýčené pojednávanie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navrhovateľ: Marián Letenay 
Odporca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
vo veci určenia neplatnosti výpovede z nájmu bytu 
Rok vzniku sporu: 2013 
-28.02.20103 bola podaná žaloba o určenie neplatnosti nájmu obecného bytu zo dňa 
30.11.2012 
-25.02.2014 sa konalo pojednávanie, pričom bol vyhlásený rozsudok, ktorým súd určil, že 
výpoveď nájmu bytu je neplatná a nájomný vzťah stále trvá 
-navrhovateľ (v časti trov konania) aj odporca (voči výroku rozsudku) podali vo veci 
odvolanie 
-čaká sa na ďalšie konanie na Krajskom súde BA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navrhovateľ: UVER INVEST s.r.o. 
Odporca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves (vedľ. účastník) 
vo veci náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom v sume 11 639 
849,91 eur 
Rok vzniku sporu: 2012 
-žaloba bola podaná dňa 10.10.2012 titulom náhrady škody, ktorá mala navrhovateľovi 
vzniknúť nesprávnym úradným postupom stavebného úradu MČ BA-KV, pričom škoda, ktorá 
mala vzniknúť pozostáva zo škody skutočnej vo výške 3 663 759,91 eur a ušlého zisku vo výške 
7 976 090 eur 
-pojednávanie sa uskutočnilo dňa 30.10.2014 (bez vykonania dokazovania), ktoré súd odročil 
na neurčito za účelom rozhodnutia o návrhu na zloženie preddavku na trovy konania   



 

 

-na pojednávaní dňa 10.03.2016 bol návrh na zloženie preddavkov zamietnutý 
-vo veci sa pokračovalo dokazovaním na pojednávaní dňa 14.04.2016 
-na 07. 06. 2016 bolo odročené pojednávanie za účelom prednesenia záverečných rečí, na 
ktorom súd vyniesol rozsudok, v ktorom zamietol žalobu v plnom rozsahu a čakáme na 
písomné vyhotovenie rozsudku  


