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Správa o sporoch 
 

Touto cestou si Vám dovoľujeme poskytnúť stručný popis súdnych konaní, v ktorých ako 
účastníci konania vystupujú, na jednej strane mestská časť Bratislava – Ružinov (ďalej len "MČ") 
a na strane druhej Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (ďalej len "BVS").  

A. Súdne konania, v ktorých je MČ v procesnej pozícii žalovaného, a ktorých predmetom je 
údajný nárok BVS na úhradu stočného za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z miestnych 
komunikácií III. a IV. triedy, ktoré sa nachádzajú na území MČ, sú vo vlastníctve Hlavného mesta 
SR Bratislavy a v správe MČ, sú nasledovné: 

 

1. BVS c/a žalovaný v 1. rade MČ a žalovaný v 2. rade Hlavné mesto SR Bratislava  
o zaplatenie 252.986,26 € s prísl. (táto vec bola vedená na Okresnom súde Bratislava II pod č. k. 
11C/59/2008 a na Krajskom súde v Bratislave pod č. k. 3Co/164/2013): Žalovaná suma 
predstavuje úhradu stočného za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z miestnych komunikácií 
za obdobie od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007. Okresný súd Bratislava II vyhlásil dňa 3. 5. 2010 
medzitímny rozsudok č. 11C/59/2008-236, ktorým návrh voči MČ zamietol a určil, že nárok 
žalobcu je vo vzťahu k žalovanému v 2. rade dôvodný. Proti tomuto rozsudku, a to len pokiaľ ide 
o výrok súdu, ktorým určil, že nárok žalobcu voči žalovanému v 2. rade je dôvodný podal 
odvolanie žalovaný v 2. rade. Nakoľko BVS ako žalobca nepodala odvolanie voči výroku 
rozsudku, ktorým bol jeho návrh voči MČ zamietnutý, nadobudol medzitímny rozsudok v tejto 
časti právoplatnosť, t. j. žaloba voči MČ bola právoplatne zamietnutá. Krajský súd v Bratislave na 
podklade podaného odvolania medzitímny rozsudok súdu prvého stupňa uznesením č. 8Co 
404/2010-260 zo dňa 30. 12. 2011 v napadnutej časti (t. j. v časti určujúcej dôvodnosť nároku 
BVS voči žalovanému v 2. rade, nie teda voči MČ) zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na 
ďalšie konanie. Z uvedeného je zrejmé, že v tomto konaní, ktoré v neprávoplatnej časti stále 
prebieha môže súd keď tak, uložiť povinnosť zaplatiť žalovanú sumu len žalovanému v 2. rade, 
ale nie MČ.    

2. BVS c/a žalovaný v 1. rade MČ a žalovaný v 2. rade Hlavné mesto SR Bratislava  
o zaplatenie 278.064,18 € s prísl. (táto vec bola vedená na Okresnom súde Bratislava II pod č. k. 
45C/185/2010 a na Krajskom súde v Bratislave pod č. k. 3Co/164/2013): Žalovaná suma 
predstavuje úhradu stočného za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z miestnych komunikácií 
za obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008. Okresný súd Bratislava II vyhlásil dňa 20. 6. 2011 
rozsudok č. 45C/185/2010-105, ktorým uložil žalovanému v 1. rade zaplatiť žalobcovi žalovanú 
sumu s prísl. a nahradiť trovy konania, pričom žalobu voči žalovanému v 2. rade zamietol. Proti 
tomuto rozsudku podala MČ odvolanie, o ktorom Krajský súd v Bratislave rozhodol tak, že 
rozsudkom č. 3Co/164/2013-148 zo dňa 24. 10. 2013 potvrdil prvostupňové rozhodnutie 
Okresného súdu Bratislava II. Nakoľko sme však presvedčení, že rozhodnutia súdov vychádzajú z 
nesprávneho právneho posúdenia veci, a to najmä vo vzťahu k posúdeniu otázky pasívnej vecnej 
legitimácie MČ ako žalovaného v 1. rade, ako aj v tomto prípade posúdenia otázky premlčania 
žalobou uplatneného nároku a rovnako v ich čiastočnej nepreskúmateľnosti, a teda, že sme 
presvedčení, že právoplatným rozhodnutím súdu bol porušený zákon a vyžaduje to ochrana práv a 
zákonom chránených záujmov MČ a túto ochranu nie je možné dosiahnuť inými právnymi 
prostriedkami, podáme v krátkom čase v tejto veci generálnemu prokurátorovi podnet na podanie 
mimoriadneho dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku.  

3. BVS c/a žalovaný v 1. rade MČ a žalovaný v 2. rade Hlavné mesto SR Bratislava  
o zaplatenie 121.569,03 € s prísl. (táto vec je vedená na Okresnom súde Bratislava II pod č. k. 
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42Cb/39/2013, pôvodne pod č. k. 31Ro/374/2010): Žalovaná suma predstavuje úhradu stočného 
za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z miestnych komunikácií za obdobie od 1. 6. 2009 do 
31. 10. 2009. Okresný súd Bratislava II vydal dňa 10. 12. 2012 platobný rozkaz  
č. 31Ro/374/2010-69, ktorým uložil žalovaným spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi 
žalovanú sumu s prísl. a nahradiť trovy konania. Proti vyššie uvedenému platobnému rozkazu 
podala MČ podaním datovaným dňa 20. 12. 2012 odpor. Konanie nebolo do dnešného dňa 
právoplatne skončené.   

4. BVS c/a žalovaný v 1. rade MČ a žalovaný v 2. rade Hlavné mesto SR Bratislava  
o zaplatenie 149.814,50 € s prísl. (táto vec bola vedená na Okresnom súde Bratislava II pod č. k. 
12C 138/2013, spisová značka na Krajskom súde v Bratislave nám doposiaľ nebola oznámená): 
Žalovaná suma predstavuje úhradu stočného za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z 
miestnych komunikácií za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 5. 2011. Okresný súd Bratislava II 
vyhlásil dňa 7. 11. 2013 rozsudok č. 12C 138/2013-146, ktorým uložil žalovanému v 1. rade 
zaplatiť žalobcovi žalovanú sumu s prísl. a nahradiť trovy konania, pričom žalobu voči 
žalovanému v 2. rade zamietol. Proti tomuto rozsudku podala MČ dňa 26. 11. 2013 odvolanie. 
Konanie nebolo do dnešného dňa právoplatne skončené.  

5. BVS c/a žalovaný v 1. rade MČ a žalovaný v 2. rade Hlavné mesto SR Bratislava  
o zaplatenie 212.372,67 € s prísl. (táto vec je na Okresnom súde Bratislava II vedená pod  
č. k. 22Cb/130/2013): Dňa 30. 12. 2013 bola MČ doručená žaloba spolu s predvolaním na 
pojednávanie, ktoré sa má uskutočniť dňa 29. 1. 2014. Žalovaná suma predstavuje úhradu 
stočného za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z miestnych komunikácií za obdobie od  
1. 6. 2011 do 31. 12. 2011. 

V súvislosti s vyššie uvedenými súdnymi konaniami sme presvedčení, že súdy pri vydaní 
rozhodnutí v týchto sporoch (s výnimkou medzitímenho rozsudku) vychádzajú z nesprávneho 
právneho posúdenia veci, a to najmä pokiaľ ide o otázku pasívnej vecnej legitimácie, keď pri výklade 
ust. § 23 ods. 9 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o 
zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 
predpisov, ktoré ukladá povinnosť zabezpečiť odvádzanie povrchových vôd z nehnuteľností 
výlučne ich vlastníkovi, t. j. v tomto prípade Hlavnému mestu SR Bratislave, dospejú k záveru, 
že takáto povinnosť mala prejsť na MČ, a to aj napriek tomu, že nie je vlastníkom týchto 
nehnuteľností (komunikácií), ale je len ich správcom. Súdy takto bez komplexného právneho 
posúdenia veci, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie zásady lex specialis derogat legi generali, t. j. 
princípu, že prednosť má špeciálnejší (konkrétnejší) právny predpis pred všeobecnejším – v tomto 
prípade zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a 
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 
pred zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom č. 377/1990 
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave (nehovoriac o Štatúte hlavného mesta SR 
Bratislavy). Ak predsa špeciálny právny predpis určuje (ukladá) nejakú povinnosť určitému 
(konkrétnemu) subjektu, bez pripustenia výnimky, nemôže všeobecný právny predpis meniť nositeľa 
takejto povinnosti. 

Nakoľko vo vyššie uvedených súdnych konaniach ide o pomerne dosť rozsiahlu a náročnú 
právnu argumentáciu, snažili sme sa priblížiť aspoň jej základ, na ktorom bezvýhradne trváme, 
a teda, že podľa nášho právneho posúdenia nie je MČ tým subjektom, ktorý by mal byť povinný (čo 
i len čiastočne) uhrádzať (platiť) BVS cenu za odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku z 
miestnych komunikácií III. a IV. triedy, ktorých je len správcom. Naopak takáto povinnosť podľa 
nášho názoru zaťažuje, vlastníka týchto komunikácií, t. j. Hlavné mesto SR Bratislavu.  
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Odhliadnuc od vyššie uvedeného, a teda, že sme presvedčení, že doteraz vydané rozhodnutia 
o merite veci (okrem medzitímneho rozsudku) sú v rozpore so zákonom, je potrebné uviesť, že je 
podľa nášho názoru legitímne položiť si otázku, čo môže byť dôvodom neštandardného postu súdov 
v predmetných konaniach, nakoľko nemožno nespomenúť neštandardne expresne rýchle prejedanie 
veci za pár minút na jedinom pojednávaní a rovnako neštandardne expresne rýchle písomné 
vyhotovenie rozsudku a jeho následné expresné zaslanie MČ v novembri 2013 alebo doručenie 
žaloby MČ v decembri 2013 s vytýčeným termínom pojednávania na január 2014, ako aj na 
jednoduché, nedostatočne právne vyargumentované odôvodnenia rozhodnutí, ktoré vychádzajú z 
nesprávneho právneho posúdenia veci. Máme preto dôvodné pochybnosti nad transparentnosťou v 
predmetných súdnych konaniach.     

  
B. Súdne konania, v ktorých je MČ v procesnej pozícii žalobcu, a ktorých predmetom je nárok 
MČ na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré malo spočívať v zaplatení faktúr bez právneho 
dôvodu, ktoré vystavila BVS na úhradu stočného za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z 
miestnych komunikácií III. a IV. triedy, ktoré sa nachádzajú na území MČ, sú vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe MČ, sú nasledovné: 
 
 

1. MČ c/a žalovaný v 1. rade BVS a žalovaný v 2. rade Hlavné mesto SR Bratislava  
o zaplatenie 244.218,71 € s prísl. (táto vec je na Okresnom súde Bratislava II vedená pod  
č. k. 10C/78/2011): Žalobou datovanou dňa 30. 3. 2011 sa MČ domáha vydania bezdôvodného 
obohatenia z dôvodu úhrady stočného za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z miestnych 
komunikácií za kalendárny rok 2010, na zaplatenie ktorej jej boli zo strany BVS vystavené 
faktúry a ktoré mala uhradiť bez právneho dôvodu. Na pojednávaní dňa 10. 1. 2012 súd konanie 
prerušil do právoplatného skončenia prebiehajúcich konaní uvedených v písm. A. bod 1. a 2. tejto 
správy.    

2. MČ c/a žalovaný v 1. rade BVS a žalovaný v 2. rade Hlavné mesto SR Bratislava  
o zaplatenie 244.218,71 € s prísl. (táto vec je na Okresnom súde Bratislava II vedená pod  
č. k. 58C/245/2010): Žalobou datovanou dňa 22. 12. 2010 sa MČ domáha vydania bezdôvodného 
obohatenia z dôvodu úhrady stočného za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z miestnych 
komunikácií za kalendárny rok 2009, na zaplatenie ktorej jej boli zo strany BVS vystavené 
faktúry a ktoré mala uhradiť bez právneho dôvodu. Na základe návrhu MČ datovaným dňa  
7. 9. 2012, ktorým MČ zobrala návrh na začatie konania späť voči BVS, súd uznesením  
č. 58C/245/2010-47 zo dňa 17. 9. 2012 konanie voči BVS zastavil. Na pojednávaní dňa 16. 12. 
2013 súd vyhlásil rozsudok, ktorým žalobu (návrh) MČ zamietol. Nakoľko sme presvedčení, že 
podaná žaloba je dôvodná, bezodkladne po doručení rozsudku podáme odvolanie.  


