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Dôvodová správa
Na základe rozsudku Krajského súdu Trnava 11Co/557/2014-222 zo dňa 25.03.2015,
právoplatného dňom 13.04.2015, ktorým bol v celom rozsahu potvrdený rozsudok Okresného
súdu Piešťany 4C/463/2008-191 zo dňa 05.05.2014 v právnej veci navrhovateľov: v 1. rade
Ing. Vladimír Vydra, v 2. rade Ing. arch. Valéria Bellová a v 3. rade Jozef Čajko, spoločne
zast. Mgr. Andrejom Bartovicom, advokátom, AK so sídlom Kukučínova 8, 921 01 Piešťany
proti odporcovi: Mesto Piešťany, IČO:00612031, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany o určenie
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, bolo rozhodnuté, že pozemok - parcela registra C
KN č. 6387 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 zapísaná na LV č. 5700 k. ú.
Piešťany, nie je vo výlučnom vlastníctve Mesta Piešťany, ale je v podielovom
spoluvlastníctve navrhovateľov v 1. až 3. rade.
Obdobný skutkový a právny stav sa vzťahuje aj na pozemky, ktoré sú predmetom
prebiehajúceho súdneho sporu vedeného pod č. k. 3C/35/2008 na Okresnom súde Piešťany
medzi Mestom Piešťany ako žalobcom a žalovanými: v 1. rade Ing. Vladimír Vydra,
bytom ... Nitra – Chrenov, v 2. rade Ing. arch. Valéria Bellová, rod. Kȍnigsteinová, bytom
... Bratislava, v 3. rade Jozef Čajko, bytom ... Piešťany, v 4. rade Danka Bertoliová, rod.
Tvrdoňová, bytom ... Piešťany, v 5. rade MUDr. Jarmila Vodová, rod. Vodová, bytom ...
Piešťany, pričom na strane odporcu v 4. rade došlo k zmene vlastníckeho práva a vlastníkom
sa stali Igor Gabovič, rod. Gabovič a manželka Iveta Gabovičová, rod. Kalabová, obaja
bytom ... Piešťany.
Jedná sa o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – pozemkom, ktoré sú špecifikované
nasledovne: Mesto Piešťany má byť určené výlučným vlastníkom pozemkov vedených
v katastri nehnuteľností v LV č. 7938 Správou katastra Piešťany, pre okres, obec a katastrálne
územie Piešťany ako parc. č. 6386/2 o výmere 196 m2 zastavané plochy a nádvoria, parc. č.
6433/6 o výmere 188 m2 ostatné plochy, parc. č. 6515/5 o výmere 117 m2 ostatné plochy,
parc. č. 6516/11 o výmere 104 m2 zastavané plochy a nádvoria a pozemku vedeného
v katastri nehnuteľností v LV č. 6443 Správou katastra Piešťany, pre okres, obec a katastrálne
územie Piešťany ako pozemok parc. č. 6515/2 o výmere 16 m2, zastavané plochy a nádvoria
(ďalej len „pozemky“).
Ako spoluvlastníci pozemkov parc. č. 6386/2 o výmere 196 m2 zastavané plochy a nádvoria,
parc. č. 6433/6 o výmere 188 m2 ostatné plochy, parc. č. 6515/5 o výmere 117 m2 ostatné
plochy, parc. č. 6516/11 o výmere 104 m2 zastavané plochy a nádvoria sú v LV č. 7938
zapísaní žalovaní v 1. a 3. rade.
Žalovaná v 5. rade je zapísaná jako výlučná vlastníčka tým, že kúpnou zmluvou a podľa
geometrického plánu č. 255/2008 nadobudla vlastnícke právo k pozemkom parcelám registra
"C" v k.ú. Piešťany, zapísaným v LV č. 5611 ako parcela č. 6433/13 ostatné plochy o výmere
72m2 a parcela č. 6433/14 ostatné plochy o výmere 35m2. Vklad vlastníckeho práva bol
vtedajšou Správou katastra Piešťany povolený dňa 05.12.2008 pod č. V 3213/08. Tieto
novovytvorené pozemky boli odčlenené z pozemku parcely č. 6433/6, ktorá bola v celom
rozsahu predmetom žalobného návrhu žalobcu zo dňa 15.09.2008.
Ako výluční vlastníci pozemku parc. č. 6515/2 o výmere 16 m2, zastavané plochy a nádvoria
sú v LV č. 6443 zapísaní žalovaní v 4. rade, ktorí tento pozemok mali nadobudnúť do
vlastníctva kúpnou zmluvou, ktorej vklad bol Správou katastra povolený pod V 541/15,
právoplatnosť dňa 11.3.2015.

Nakoľko stav uvedený v listoch vlastníctva, kde sú vedení ako vlastníci a spoluvlastníci
fyzické osoby odlišné od výlučného vlastníka – Mesto Piešťany, mesto sa určovacou žalobou
rozhodlo tento stav odčiniť tým, že sa na príslušnom súde domáha následovného určenia:
nehnuteľnosti vedené v katastri nehnuteľností Správou katastra Piešťany v LV č. 7938 pre
okres, obec a katastrálne územie Piešťany, parcely registra "C" ako pozemky parcelné č.
6386/2 o výmere 196 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcelné č. 6433/6 o
výmere 188 m2, druh pozemku ostatné plochy, parcelné č. 6433/15 o výmere 4 m2, druh
pozemku ostatné plochy, parcelné č. 6515/5 o výmere 117 m2, druh pozemku ostatné plochy,
parc. č. 6516/11 o výmere 104 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v LV č. 6443
pre okres, obec a katastrálne územie Piešťany, parcely registra "C" ako pozemok parcelné č.
6515/2 o výmere 16 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, a v LV č. 5611 pre
okres, obec a katastrálne územie Piešťany, parcely registra "C" ako pozemok parcelné č.
6433/13 o výmere 72 m2, druh pozemku ostatné plochy a parcelné č. 6433/14 o výmere 35
m2, druh pozemku ostatné plochy, sú vo výlučnom vlastníctve Mesta Piešťany.
Mesto sa opiera o nasledovnú právnu argumentáciu, ktorá bola predložená príslušnému súdu:
Pôvodnú pozemnoknižnú parcelu č. 1780 (vl. č. 231) nadobudol do svojho výlučného
vlastníctva štát- Čsl. Štát- GI KNV Bratislava, na základe rozhodnutia štátneho orgánu o
vyvlastnení- rozhodnutia Odboru pre výstavbu a vodné hospodárstvo rady MsNV v
Piešťanoch Zn. Výst. 6007/59- Mč- Gá, Vec: Vyvlastnenie nehnuteľností pre investičnú
výstavbu na Pavlovovej ulici v Piešťanoch- II- etapa Stred (ďalej len „vyvlastňovacie
rozhodnutie“).
V nadväznosti a v priamej súvislosti s touto skutočnosťou, Okresný súd v Trnave dňa
2. 3. 1962 vo vyvlastňovacej veci proti Rozálii Königsteinovej a spol. uznesením určil termín
rozvrhového pojednávania za vyvlastnené nehnuteľnosti.
Mesto má za to, že uvedený postup súdu vychádzal z § 20 vtedy platného a účinného
zákona č. 87/1958 Sb., to znamená, že v čase vydania predmetného uznesenia súdu bolo
rozhodnutie súdu už právoplatné a právne účinky vyvlastnenia vo forme núteného pozbavenia
vlastníckeho práva nastali.
Okrem toho, aj z výrokovej časti vyvlastňovacieho rozhodnutia (strana 4) výslovne
vyplýva, že „rozvrhnutie čiastok pre jednotlivých spoluvlastníkov v ideálnych čiastkach u
nehnuteľností po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia prevedie tunajší ľudový súd
v konaní podľa zásad exekučného konania“.
Žalobca je ďalej toho názoru, že následne, dňa 1. 5. 1991 priamo zo zákona- ex lege,
prešla nehnuteľnosť označená ako pozemnoknižná parcela č. 1780 (vl. č. 231) zo štátu ako
vlastníka priamo na žalobcu, a to konkrétne v zmysle ust. § 2 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí.
To znamená, že žalobca sa takto priamo zo zákona- ex lege stal vlastníkom pozemku
dňom nadobudnutia účinnosti zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí t.j. 1. 5. 1991 (ust. § 2
ods. 7, ust. § 16 predmetného zákona). Opačný záver nemožno podložiť žiadnou relevantnou
právnou argumentáciou.
Geometrickým plánom na obnovu časti pôvodných hraníc pozemkov p. č. 1778/6,
1779, 1780 (nové p. č. 6515/2, 6516/11, 6515/5, 6386/2, 6433/2, 6, 7, 8, 9, 10) bola pôvodná
pozemnoknižná parcela č. 1780 rozčlenená na 5 dielov, ktoré predstavujú nové parcely
6516/11, 6515/5, 6515/2, 6386/2, 6433/6, pričom časť pôvodnej parcely č. 1780 o výmere 49
m2 zostala v KN neidentická.
Uvedený geometrický plán bol vyhotovený zrejme ako poklad pre obnovu dedičských
konaní po právnych predchodcoch žalovaných v 1.- 3. rade, dôsledkom ktorých sú súčasné

zápisy v LV č. 7938. Nové geodetické definovanie a označenie nehnuteľnosti pôvodne
označenej ako pozemnoknižná parcela č. 1780 (vl. č. 231) však nič nemení na skutočnosti, že
k zániku vlastníctva žalobcu nedošlo (nenastala žiadna taká právna skutočnosť, s ktorou by
platné právo spájalo zánik vlastníctva) a vlastníctvo žalobcu k parcelám vytvoreným
z pôvodnej parcely č. 1780 naďalej existuje.
Z vyššie uvedeného neexistuje platný právny titul nadobudnutia vlastníctva
žalovanými v 1. až 3. rade a v nadväznosti na absolútne neplatnú kúpnu zmluvu, ktorej vklad
bol Správou katastra povolený pod V 1189/08, právoplatnosť dňa 21. 5. 2008 neexistuje ani
platný právny titul nadobudnutia vlastníctva pôvodnou žalovanou v 4. rade.
Predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa,
práva alebo iné majetkové hodnoty. Veci sú hnuteľné alebo nehnuteľné. Nehnuteľnosťami sú
stavby alebo pozemky spojené so zemou pevným základom. Pojem „pozemok“ treba chápať
v zmysle právno- technickom. Rozumie sa ním časť zemského povrchu oddelená od
susedských častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného
územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou
druhu pozemku alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku.„Parcelou“ sa pritom rozumie
geometrické a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape alebo
v geometrickom pláne s vyznačením jej súpisného čísla (závery NS SR obsiahnuté v
odôvodnení Rozsudku 5 Cdo 117/95).
Geometrickým plánom mohlo nanajvýš dôjsť ku geodetickému rozčleneniu pôvodnej
pozemnoknižnej parcely č. 1780, chápanej v zmysle geometrického a polohového určenia
a zobrazenia pozemku, nie však k zániku pozemku samotného a tým aj právnych účinkov
k nemu sa vzťahujúcich, vyplývajúcich z rozhodnutia štátneho orgánu (rozhodnutie
o vyvlastnení) a zo zákona (prechod vlastníctva ex lege). V obnovených dedičských
konaniach tieto skutočnosti zrejme dostatočne zohľadnené neboli (došlo len k formálnemu
vzatiu do úvahy žalovanými v 1. až 3. rade predložených listín), výsledkom čoho sú súčasné
zápisy v LV č. 7938 a v nadväznosti na to aj v LV 6443.
Predmetné pozemky mesto nadobudlo priamo zo zákona od štátu (pričom štát ich nadobudol
do vlastníctva titulom vyvlastnenia), avšak v príslušných listoch vlastníctva sú ako ich
podieloví spoluvlastníci resp. vlastníci zapísaní žalovaní. Predmetný stav je pre žalobcu
nežiadúci, vyvolávajúci u žalobcu ako vlastníka právnu neistotu, pretože nie je prípustné,
aby uskutočňoval a vykonával ktorékoľvek zo svojich vlastníckych oprávnení, nakoľko nie je
ako vlastník zapísaný v katastri nehnuteľností. Žalobca je pravým a skutočným vlastníkom
pozemkov, ku ktorým sa domáha určenia vlastníctva touto žalobou, avšak súčasný zápis
v katastri nehnuteľností svedčí o opaku, z čoho vyplývajú aj ponuky žalovaných
k prednostnému odkúpeniu pozemkov za špecifikované kúpne ceny, z ktorých najvyššia je
166,- eur (5000,- Sk) /m2.
Napriek skutočnosti, že v prospech žalobcu svedčí obmedzujúca poznámka P 1 77/05
zapísaná v LV č. 7938, táto nezaručuje žalobcovi ani len minimálnu právnu istotu, že nedôjde
k scudzeniu pozemkov zapísaných na LV č. 7938.
Žalobca dal do pozornosti súdu tú skutočnosť, že obmedzujúca poznámka P 1 77/05
vyznačená v súčasnosti na LV č. 7938, v zmysle § 38 v spojitosti § 70, § 71 ods. 3
(hodnovernosť údajov katastra) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (Katastrálny
zákon) z právneho hľadiska by mala brániť prevodu vlastníctva dotknutých nehnuteľností,
pričom v praxi tomu tak nie je.
Dôkazom tejto skutočnosti bol faktický postup Správy katastra v Piešťanoch v konaní,
výsledkom ktorého bolo rozhodnutie o povolení vkladu V 1189/08 kúpnej zmluvy na prevod
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, predmetom ktorej bola nehnuteľnosť- pozemok parc. č.

6515/2 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m2 (pôvodne zapísaný na LV č. 7938,
v súčasnosti zapísaný na LV č. 6433, pre k. ú. Piešťany).
Obmedzujúci charakter poznámky, ktorá je vyznačená k pôvodnej pozemnoknižnej
parcele č. 1780 v celosti (ako to vyplýva z LV č. 7938 s nadväznosti na zásadu hodnovernosti
a záväznosti údajov katastra), sa pritom vzťahoval a vzťahuje aj na geometrickým plánom
vytvorené parcely č. 6515/2, 6516/11, 6515/5, 6386/2, 6433/2, 6, 7, 8, 9, 10. Je tomu tak
preto, lebo obmedzujúca poznámka vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú vlastníka
nakladať s nehnuteľnosťou, nie s parcelou.
S poukazom na právoplatné rozhodnutie Okresného súdu Piešťany 4C/463/2008-191
zo dňa 05.05.2014, ktoré bolo na obdobnom skutkovom a právnom základe v celom rozsahu
potvrdené rozsudkom Krajského súdu Trnava 11Co/557/2014-222 zo dňa 25.03.2015,
právoplatného dňom 13.04.2015, je reálne riziko, že Mesto Piešťany nebude určené výlučným
vlastníkom ani pozemkov vedených v katastri nehnuteľností v LV č. 7938 Správou katastra
Piešťany, pre okres, obec a katastrálne územie Piešťany ako parc. č. 6386/2 o výmere 196 m2
zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 6433/6 o výmere 188 m2 ostatné plochy, parc. č. 6515/5
o výmere 117 m2 ostatné plochy, parc. č. 6516/11 o výmere 104 m2 zastavané plochy a
nádvoria a pozemku vedeného v katastri nehnuteľností v LV č. 6443 Správou katastra
Piešťany, pre okres, obec a katastrálne územie Piešťany ako pozemok parc. č. 6515/2 o
výmere 16 m2, zastavané plochy a nádvoria.
Dôvody, pre ktoré sme na obdobnom skutkovom a právnom základe neboli úspešní
v prvom súdnom spore, sú uvedené v súdnom odôvodnení predložených rozsudkov, ktoré sú
prílohou tohto materiálu a sú anonymizované len o osobné údaje dotknutých fyzických osôb.
Podstatné časti právneho názoru príslušných súdov sú farebne zvýraznené v odôvodnení
rozsudkov.
Do úvahy tak prichádza, vzhľadom na predpokladaný výsledok súdneho sporu,
nasledovné:
1/ Mimosúdna dohoda znamenajúca kúpu predmetných pozemkov Mestom Piešťany
za kúpne ceny špecifikované v rozpätí 130,- až 166,- eur (5000,- Sk) /m2, ktoré skutočnosti
nám právny zástupca protistrany predložil dňa 26.08.2015.
2/ Nepodanie opravného prostriedku Mesto Piešťany, a to vzhľadom na zjavný
neúspech v obdobnom súdnom konaní.
Záverom poukazujeme na platnú právnu úpravu, keďže usporiadanie vzťahov
k pozemkom pod stavbami je možné aj na základe zákona č. 66/2009 Z.z. v súčinnosti so
Slovenským pozemkovým fondom v konaní o nariadenie pozemkových úprav na žiadosť
vlastníka stavby. Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 66/2009 Z.z. nezistených vlastníkov pozemkov
pod stavbou a vlastníkov pozemkov pod stavbou, ktorých miesto pobytu nie je známe,
zastupuje v konaní Slovenský pozemkový fond alebo správca lesného majetku vo vlastníctve
štátu (ďalej len "správca"), pričom podľa ods. 3 usporiadanie vlastníckych vzťahov k
pozemku pod stavbou sa vykoná formou poskytnutia náhradného pozemku v obvode
pozemkových úprav v tom istom katastrálnom území. Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 ak
nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne
dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému
vlastníkom stavby dňom účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo
zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod
stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa
platných právnych predpisov, ktorá prešla z vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný

celok. Podkladom na vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena v katastri nehnuteľností
je súpis nehnuteľností, ku ktorým vzniklo v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce
vecnému bremenu. Vlastník pozemku pod stavbou je povinný strpieť výkon práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu do vykonania pozemkových úprav v príslušnom
katastrálnom území.
Stanovisko Referátu územnej správy Mestského úradu Piešťany, ktorým trvá na
zachovaní priestoru situovaného na parc. č. 6516/11 a parc. č. 6515/5 ako verejne
prístupného, vzhľadom na zabezpečenie bezpečnosti chodcov a cestnej premávky, ako aj
prístupu do jestvujúcich prevádzok a obytného domu. Najmä v prípade prevodu uvedených
nehnuteľností tretím osobám je tu obava z ohrozenia resp. porušenia tohto verejného záujmu
na verejnej prístupnosti nehnuteľností v centrálnej mestskej zóne Mesta Piešťany.

