DOHODA O VZDANÍ SA POHĽADÁVOK A
NÁROKOV Z BEZDÔVODNÉHO OBOHATENIA
č. 24 88 03 49 20 00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
a
KPRHT 4, s.r.o.
a
Lomnická, s.r.o.

Táto DOHODA O VZDANÍ SA POHĽADÁVOK A NÁROKOV Z BEZDÔVODNÉHO
OBOHATENIA č. 24 88 03 49 20 00 (ďalej len „Dohoda“) je uzatvorená podľa § 574 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení nesk. predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Užívateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Č. účtu (IBAN):

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
2020372596

Československá obchodná banka, a. s.
IBAN SK8975000000000025826343
BIC-SWIFT CEKOSKBX

Konajúci prostredníctvom: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor Hlavného mesta SR Bratislavy
(ďalej len „Užívateľ“ v príslušnom tvare)
Vlastník I:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. účtu (IBAN):
Registrácia:

KPRHT 4, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 60567/B
Konajúca prostredníctvom: Ing. Andrea Tkáčová, konateľ
(ďalej len „Vlastník I“ v príslušnom tvare)
Vlastník II:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. účtu (IBAN):
Registrácia:

Lomnická, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 26658/B
Konajúca prostredníctvom: Ing. Monika Kotorová, konateľ
(ďalej len „Vlastník II“ v príslušnom tvare)
(Vlastník I a Vlastník II ďalej spolu len „Vlastníci“ v príslušnom tvare)
(Užívateľ a Vlastníci ďalej spolu len „Strany“ v príslušnom tvare)
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1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Užívateľ je vlastníkom a stavebníkom stavebného objektu SO06 - podzemnej
inžinierskej stavby „SO 06 - Vodojem 2 x 5000 m3“, vrátane existujúcich prípojok,
ktorý je súčasťou inžinierskej stavby „Vodovod Devínska Nová Ves – 2. Stavba“,
a ktorý je ku dňu uzatvorenia tejto Dohody rozostavaný (rozostavaný stavebný objekt
SO06 - podzemná inžinierska stavba vodojemu vrátane existujúcich prípojok ďalej len
„Stavba“). Stavba je postavená o. i. aj na nasledovných pozemkoch zapísaných
v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym
odborom pre okres Bratislava IV, obec Bratislava – m. č. Devín, katastrálne územie
Devín:
1.1.1 na liste vlastníctva č. 3820 vo vlastníctve Vlastníka I: pozemok CKN
parc. č. 1371/26 o výmere 686 m², ostatné plochy (ďalej len „Pozemok I“),
1.1.2 na liste vlastníctva č. 2672 vo vlastníctve Vlastníka II: pozemok CKN
parc. č. 1371/5 o výmere 3083 m², ostatné plochy (ďalej len „Pozemok II“),
(pozemky popísané v bodoch 1.1.1 a 1.1.2 tejto Dohody ďalej spolu len „Pozemky“).
Stavba je ku dňu uzatvorenia tejto Dohody zakreslená v katastrálnej mape, avšak nie
je zapísaná na liste vlastníctva (ani ako rozostavaná stavba). Katastrálna mapa
so zakreslením Stavby tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Stavba je bez súpisného čísla.
Stavba je realizovaná o. i. aj na Pozemku I a Pozemku II, ktoré Užívateľ užíva
bez právneho titulu a bez toho, aby za ich užívanie platil náhradu alebo poskytoval
iné plnenie, čím sa Užívateľ na úkor Vlastníkov bezdôvodne obohacuje.
Bezdôvodným obohatením Užívateľa podľa bodu 1.3 tejto Dohody vzniká
Vlastníkom voči Užívateľovi nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa
§ 451 a nasl. Občianskeho zákonníka za užívanie Pozemkov Užívateľom
bez právneho dôvodu.
Časť nároku Vlastníkov na vydanie bezdôvodného obohatenia Užívateľa popísaného
v bodoch 1.3 a 1.4 tejto Dohody (po postúpení z Vlastníka I na Vlastníka II) je
predmetom súdneho konania na základe žaloby podanej Vlastníkom II (ako
žalobcom) proti Užívateľovi (ako žalovanému). Súdne konanie je vedené
pred Okresným súdom Bratislava I pod spis. zn. 18C/37/2018 (ďalej len „Súdne
konanie“).
Strany sa dohodli na tom, že Vlastníci sa vzdajú všetkých nárokov a pohľadávok,
ktoré majú voči Užívateľovi z titulu bezdôvodného obohatenia Užívateľa popísaného
v bodoch 1.3 a 1.4 tejto Dohody, a preto uzatvárajú túto Dohodu.
Vzdanie sa pohľadávok a nárokov podľa tejto Dohody schválilo Mestské
zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa28.5.2020, a to
uznesením č. 448/2020. Uznesenie Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR
Bratislavy v zmysle predchádzajúcej vety tvorí Prílohu č. 2 tejto Dohody.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.

PREDMET DOHODY

2.1

Predmetom tejto Dohody je vzdanie sa všetkých nárokov a pohľadávok, ktoré majú
Vlastníci voči Užívateľovi z titulu bezdôvodného obohatenia Užívateľa popísaného
v bodoch 1.3 a 1.4 tejto Dohody a úprava s tým súvisiacich práv a povinností Strán.
Strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto Dohody sa Vlastníci podľa
§ 574 Občianskeho zákonníka vzdávajú všetkých nárokov a pohľadávok, ktoré

2.2
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2.3
2.4

2.5

majú Vlastníci ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody voči Užívateľovi
z titulu užívania Pozemkov Užívateľom na účely realizácie a užívania Stavby
na Pozemkoch bez právneho titulu k Pozemkom.
Užívateľ so vzdaním sa nárokov a pohľadávok podľa bodu 2.2 tejto Dohody súhlasí.
Vzdanie sa nárokov a pohľadávok podľa bodu 2.2 tejto Dohody sa vzťahuje aj na časť
nároku Vlastníkov, ktorá je predmetom Súdneho konania. Preto sa Strany dohodli, že
Vlastník II (ako žalobca) do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody
v súlade s § 144 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení nesk.
predpisov (ďalej len „Civilný sporový poriadok“) vezme žalobu v Súdnom konaní
v celom rozsahu späť a navrhne konajúcemu súdu, aby Súdne konanie zastavil.
Vlastník II a Užívateľ ako strany Súdneho konania sa dohodli, že sa vzájomne
vzdávajú nároku na náhradu trov Súdneho konania, a preto súhlasia s tým, aby
konajúci súd v súvislosti so zastavením Súdneho konania žiadnej zo strán Súdneho
konania (teda Vlastníkovi II ani Užívateľovi) nepriznal nárok na náhradu trov
Súdneho konania. Vlastník II a Užívateľ sa dohodli, že Vlastník II navrhne
nepriznanie náhrady trov konania v návrhu na zastavenie Súdneho konania podľa
bodu 2.4 tejto Dohody. Zároveň sa Vlastník II a Užívateľ dohodli, že Užívateľ tiež
samostatným podaním navrhne konajúcemu súdu nepriznanie náhrady trov konania
v súvislosti so zastavením Súdneho konania.

3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania Stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka
v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na webovom
sídle Užívateľa.
Pokiaľ nie je v tejto Dohode uvedené inak, možno túto Dohodu meniť a dopĺňať len
písomne, a to na základe dohody Strán vyhotovenej vo forme dodatku k tejto Dohode
podpísaného Stranami.
Vzťahy Strán upravené touto Dohodou ako aj vzťahy vznikajúce z tejto Dohody sa
spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody je alebo sa stane neplatným, neúčinným
a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo
vykonateľnosť ostatných ustanovení Dohody, pokiaľ to nevylučuje v zmysle
príslušných právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia. Strany sa
zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto
Dohody je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie
ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najvyššej miere zodpovedať vôli Strán
v čase uzatvorenia tejto Dohody.
Vzdanie sa akéhokoľvek práva podľa ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody
uskutočnené konaním, opomenutím, príp. aj inak, nebude zakladať vzdanie sa
akýchkoľvek práv podľa ďalších ustanovení tejto Dohody (či už súvisiacich alebo
nie), a tak isto takéto vzdanie sa práv nebude zakladať pokračujúce vzdanie sa práv,
pokiaľ k tomu nedá výslovný písomný súhlas tá zo Strán, o ktorej právo ide.
Táto Dohoda je vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorých Vlastník I obdrží
dve (2) vyhotovenia, Vlastník II obdrží dve (2) vyhotovenia a Užívateľ obdrží tri (3)
vyhotovenia.

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6
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3.7

3.8

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
3.7.1 Príloha č. 1: Katastrálna mapa so zakreslením Stavby;
3.7.2 Príloha č. 2: Uznesenie Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR
Bratislavy č. 448/2020 zo dňa 28.5.2020;
Strany vyhlasujú, že si túto Dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje
prejavy vôle obsiahnuté v tejto Dohode Strany považujú za určité a zrozumiteľné,
vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Stranám nie je
známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení
tejto Dohody. Strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Dohody túto Dohodu
vlastnoručne podpísali.

Užívateľ
V Bratislave dňa 6.7.2020

Vlastník I
V Bratislave dňa 26.6.2020

v.r.
________________________________
Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor Hlavného mesta SR Bratislavy

v.r.
________________________________
KPRHT 4, s.r.o.
Ing. Andrea Tkáčová
konateľ

Vlastník II
V Bratislave dňa 26.6.2020

v.r.
________________________________
Lomnická, s.r.o.
Ing. Monika Kotorová
konateľ
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