
Mestská časť Bratislava-Ružinov

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Ružinov
dňa 25.04.2017

N á v r h

na zabezpečenie právnych služieb na zastupovanie mestskej časti Bratislava–Ružinov
v súdnych sporoch, ktoré sa týkajú  stavebného úradu

Predkladateľ: Materiál obsahuje:
Mgr. Ing. Dušan Pekár, v.r. 1. Návrh uznesenia
starosta 2. Dôvodovú správu
                                                                       3. Prílohy

Zodpovedný zástupca starostu:
MVDr. Marián Gajdoš, v.r.
zástupca starostu

Prednosta:
JUDr. Michal Sygút, v.r.

JUDr. Eva Poprendová, v.r.
vedúca odboru právneho
a správy majetku

Spracovateľ:
Ing. Bohumil Flimel, v.r.
referent referátu verejného obstarávania

JUDr. Denisa Klásková, v.r.
referentka referátu právnych služieb

Bude prerokované:
V komisii finančnej, podnikateľských
činností a informatizácie a v komisii mandátovej,
legislatívnoprávnej a kontroly

Bratislava, marec 2017
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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Ružinov

A.                                                             s c h v a ľ u j e

obstaranie právnych služieb na zastupovanie mestskej časti Bratislava–Ružinov v súdnych
sporoch týkajúcich sa stavebného úradu;

B.                                                             ž i a d a

Mgr. Ing. Dušana Pekára, starostu MČ uskutočniť kroky k zabezpečeniu právnych služieb na
zastupovanie mestskej časti Bratislava–Ružinov v súdnych sporoch týkajúcich sa stavebného
úradu.

T: bezodkladne
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Dôvodová správa

Referát právnych služieb mestskej časti Bratislava–Ružinov eviduje, na základe
zaslanej žiadosti Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, nasledovné
súdne spory, v ktorých je žalobcom stavebník/investor a žalovaným je v zmysle zákona
č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Mestská časť Bratislava–Ružinov v týchto súdnych sporoch
vystupuje (na základe zaslanej  žiadosti súdu) ako intervenient (pôvodne tzv. vedľajší
účastník konania).

          Žalobca                    Žalovaný              Stav            Číslo spisu             Predmet sporu

1.
MEMENTO s.r.o. -

právny nástupca
Marian Horínek

SR zast. MDRR
SR,

Mestská časť
Bratislava–

Ružinov je len
ako intervenient

prebieha  9C/78/2015 o náhradu škody
270.000,- EUR s príl.

2.
Prentis Consultants

LTD

SR zast. MDRR
SR,

Mestská časť
Bratislava-

Ružinov je len
ako intervenient

prebieha  16C/111/2014 o náhradu škody
29.500.000,- € s prísl.

3.
STAMINA,
spol.s.r.o.

SR zast. MDRR
SR ,

Mestská časť
Bratislava-

Ružinov je len
ako intervenient

prebieha   50C/107/2010 o náhradu škody
5.363.838,54 € s prísl.

4.
Marian Horínek

SR zast. MDRR
SR,

Mestská časť
Bratislava-

Ružinov je len
ako intervenient

prebieha  10C/78/2015 o náhradu škody
740.000,- EUR

Vzhľadom ku skutočnosti, že ide o súdne spory, ktorých predmetom je náhrada škody
z dôvodu nesprávneho úradného postupu, resp. nezákonného rozhodnutia stavebného úradu
mestskej časti Bratislava-Ružinov (čo predstavuje s poukazom na vysokú sumu požadovanej
náhrady škody a špecifickú oblasť právnej úpravy závažnú situáciu), považujeme za
nevyhnutné vzniknutú situáciu riešiť.

V 1. prípade ide o Žalobu o náhradu škody z dôvodu nesprávneho úradného postupu
mestskej časti Bratislava-Ružinov. Stavebný úrad sa mal nesprávneho úradného postupu
dopustiť pri vydávaní územného rozhodnutia na stavbu „Bytové domy Ružinov“,
v katastrálnom území Ružinov, ktoré požadovala vydať od stavebného úradu spoločnosť
MEMENTO, s.r.o. žiadosťou zo dňa 28.9.2009. Žalobca – postupník (Marian Horínek) si
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uplatňuje náhradu škody z dôvodu, že v dôsledku nesprávneho úradného postupu nemohol
uzatvoriť Zmluvu o prevode obchodného podielu so spoločnosťou IPAX, s.r.o.

V 2. prípade ide o konanie, v ktorom sa žalobca voči žalovanému domáha náhrady
škody údajne spôsobenej právnemu predchodcovi žalobcu, a to spoločnosti DUNAJ PETROL
TRADE a.s. nesprávnym úradným postupom (najmä nečinnosťou) a nezákonnými
rozhodnutiami (o zastavení a prerušení územného konania) mestskej časti Bratislava–Ružinov
ako príslušného stavebného úradu pri výkone verejnej moci. (Právny predchodca žalobcu, t. j.
spoločnosť DUNAJ PETROL TRADE a.s. uzatvorila so Štátnou plavebnou správou
v Bratislave nájomné zmluvy, na základe ktorých prenechala právnemu predchodcovi žalobcu
do nájmu za odplatu pozemky, na základe ktorých mohol právny predchodca žalobcu
realizovať investičnú výstavbu prekladiska potravinárskych produktov, minerálnych olejov
a kvapalného plynu v prístave Bratislava a následne ho prevádzkovať ako verejné
priestranstvo so súhlasom vtedajšieho Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.).

V 3. prípade ide o konanie, v ktorom sa žalobca voči žalovanému domáha náhrady
škody údajne spôsobenej žalobcovi nesprávnym úradným postupom mestskej časti
Bratislava–Ružinov ako príslušného stavebného úradu pri výkone verejnej moci, nakoľko
nedošlo k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby – Polyfunkčného bytového
súboru STAMINA, a teda k realizácii projektu, napriek splneniu všetkých podmienok na jeho
vydanie.

V 4. prípade ide o Žalobu o náhradu škody z dôvodu nesprávneho úradného postupu
mestskej časti Bratislava-Ružinov. Stavebný úrad sa mal nesprávneho úradného postupu
dopustiť pri vydávaní územného rozhodnutia na stavbu „Bytové domy Ružinov“,
v katastrálnom území Ružinov, ktoré požadovala vydať od stavebného úradu spoločnosť
MEMENTO, s.r.o. (žalobca bol v tomto čase jediným spoločníkom dotknutej spoločnosti)
žiadosťou zo dňa 28.9.2009. Žalobca si uplatňuje náhradu škody z dôvodu, že v dôsledku
nesprávneho úradného postupu nemohol uzatvoriť Zmluvu o prevode obchodného podielu so
spoločnosťou IPAX, s.r.o.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti preto navrhujeme uskutočniť verejné
obstarávanie na zabezpečenie právnych služieb na zastupovanie mestskej časti v súdnych
sporoch, ktoré sa týkajú  stavebného úradu.

Ďalšie kroky, ktoré bude nevyhnutné riešiť sú nasledovné:

Po schválení zmeny rozpočtu Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-
Ružinov, kde sa schváli čiastka na právne služby – na zastupovanie  mestskej časti v súdnych
sporoch, ktoré sa týkajú stavebného úradu (ďalej len „právne služby“) vyhlásiť verejné
obstarávanie.

Obstaranie právnych služieb zabezpečiť postupom podľa  ust. § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ako zákazku s nízkou hodnotou na služby podľa
prílohy č. 1 k zákonu, t. j. do 200 000 € bez DPH. Výsledkom bude uzatvorenie rámcovej
dohody na dobu 24 mesiacov a na jej  základe sa budú prípadne uzatvárať čiastkové zmluvy
na zastupovanie v jednotlivých prípadoch.

Stanovenie podmienok účasti:
Zúčastniť súťaže sa môže len uchádzač, ktorý má:

-  min. 10 ročnú prax výkonu advokácie,
- skúsenosť so zastupovaním klienta v súdnych konaniach týkajúcich sa zodpovednosti

štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci (t. j. štátnym orgánom, orgánom
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územnej samosprávy, verejnoprávnou inštitúciou, orgánom záujmovej samosprávy,
fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci)
podľa  zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov –
predložením zoznamu predmetných poskytnutých služieb, a to v počte minimálne
troch takýchto klientov za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením výšky odmeny za poskytnuté služby.

Spôsob odmeňovania:

Hodinová odmena (zahŕňa všetky náklady spojené s poskytovaním právnych služieb).

Postup obstarávania:
Zverejnenie štandardnej výzvy na predkladanie ponúk  na webovom sídle mestskej
časti, v ktorej budú stanovené podmienky účasti, lehoty na predkladanie ponúk, návrh
na plnenie kritérií a návrh rámcovej dohody a čiastkovej zmluvy.

Kritérium na vyhodnotenie bude cena.
Ponuky vyhodnotí  komisia.
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