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Uznesenie č. 423/XXIV/2017 zo dňa 07.02.2017  

 Zmluva o nájme objektu na Vietnamskej ul. medzi MČ Bratislava-Ružinov a RPV-PS, 

a. s. – žiadosť o informáciu: 

 

1) Predložiť informáciu ohľadom aktuálnej podnájomnej zmluvy na objekt na 

Vietnamskej ulici v Bratislave, ktorý má RPV-PS, a.s. v nájme od mestskej časti 

Bratislava-Ružinov a ohľadom podanej výpovede tomuto podnájomníkovi v roku 

2015 a o stave vedeného súdneho konania v tejto veci (tenisové kurty). 

 

1.1. TENIS CLUB TRNÁVKA c/a RPV- PS o určenie neplatnosti odstúpenia od Zmluvy 

a návrh na vydanie predbežného opatrenia vedený Okresným súdim Bratislava II, 

spis. zn. 26Cb/229/2015 

 

RPV-PS uzatvorila so spoločnosťou TENIS CLUB TRNÁVKA, s.r.o., so sídlom: 

Vietnamská 21/A, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodný register Okresného súdu 

Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20712/B ako podnájomcom dňa 29.07.2010 Zmluvu o 

podnájme nehnuteľnosti č. 374/2010 (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je podnájom 

nehnuteľností a hnuteľných vecí v zmysle čl. II Zmluvy (ďalej len „Premet  podnájmu“) 

v celkovej výške 11950.-€ ročne splatné v štvrťročných splátkach. Cenu za prenájom 

podnájomca v súčasnej dobe riadne uhrádza. Predmetná zmluva je zverejnená na web stránke 

spoločnosti. 

Zmluva bola vyhodnotená RPV-PS ako ekonomicky nevýhodná. Uvedené konštatoval 

aj Útvar miestneho kontrolóra vo svojej „Správe o výsledku hospodárenia s finančnými 

prostriedkami a nakladanie majetkom..“, ktorá bola prerokovaná v miestnom zastupiteľstve 

dňa 17.02.2015. Súčasné vedenie RPV-PS malo snahu rokovať s nájomcom o úprave  ceny 

nájomného, avšak bez úspechu. 

Dňa 20.04.2015 RPV- PS písomne informovala Podnájomcu, že je povinný Predmet 

podnájmu vypratať. 

Podnájomca s vyprataním nesúhlasil, Predmet podnájmu nevypratal a dňa 19.05.2015 podal 

na Okresný súd Bratislava II Žalobu o určenie neplatnosti odstúpenia od Zmluvy a návrh na 

vydanie predbežného opatrenia. 

Dňa 02.06.2015 vydal Okresný súd Bratislava II Uznesenie, č. k. 26Cb/229/2015-23, ktorým 

nariadil predbežné opatrenie v prospech Podnájomcu. Súd vydaným predbežným opatrením 

zakázal RP VPS vypratať hnuteľný majetok Podnájomcu z Predmet podnájmu až do okamihu 

právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.  

Voči predbežnému opatreniu sa RPV-PS odvolal. 

Prvostupňové rozhodnutie Okresného súdu Bratislava II bolo potvrdené Uznesením 

Krajského súdu, č. k. 1Cob/226/2015-38. 

Advokátska kancelária AGILITA zastupujúca RPV-PS adresovala konajúcemu súdu návrh na 

prerušenie konania, ktorý odôvodnila začatím nového konania v právnej veci RPV-PS c/a 

TENIS CLUB TRNÁVKA o určenie neplatnosti Zmluvy o podnájme nehnuteľnosti                       
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č. 374/2010 zo dňa 29.07.2010, ktorú vedie Okresný súd Bratislava II pod spisovou značkou 

42Cb/318/2016 

Prvé pojednávanie vo veci samej sa konalo dňa 12.10.2016, avšak pojednávanie nebolo 

otvorené z dôvodu, že súd až na predmetnom pojednávaní doručil protistrane náš návrh na 

prerušenie konania, k čomu sa protistrana nevedela promptne vyjadriť. 

Ďalšie pojednávanie sa malo konať dňa 08.02.2017 o 9:00 hod., č. d. 1, avšak toto bolo 

zrušené. Momentálne čakáme na vytýčenie termínu ďalšieho pojednávania. 

 

1.2. RP VPS c/a TENIS CLUB TRNÁVKA o určenie neplatnosti Zmluvy o podnájme 

nehnuteľnosti č. 374/2010 zo dňa 29.07.2010 vedenej Okresným súdom Bratislava II 

pod spisovou značkou 42Cb/318/2016 

 

Dňa 07.09.2016 podal RP VPS na Okresnom súde Bratislava II Žalobu o určenie 

neplatnosti Zmluvy o podnájme nehnuteľnosti č. 374/2010 zo dňa 29.07.2010. 

 

RP VPS ako nájomca uzatvoril s Mestskou časťou Bratislava – Ružinov, so sídlom: Mierová 

ul. č. 21, 827 05 Bratislava, IČO: 00 603 155 (ďalej len „MČB Ružinov“) ako 

prenajímateľom dňa 01.01.2003 Zmluvu o komplexnom nájme majetku (ďalej len „Zmluva 

o komplexnom nájme“), predmetom ktorej je podnájom nehnuteľností a hnuteľných vecí 

v zmysle Čl. II Zmluvy o komplexnom nájme.  Zmluva o komplexnom nájme bola uzatvorená 

na dobu určitú, a to od 01.01.2003 do 01.01.2013.  

 

RP VPS ako nájomca uzatvoril so spoločnosťou TENIS CLUB TRNÁVKA ako 

podnájomcom dňa 29.07.2010 Zmluvu o podnájme nehnuteľnosti č. 374/2010 (ďalej len 

„Zmluva“). Predmetom Zmluvy je podnájom nehnuteľností a hnuteľných vecí v zmysle čl. II 

Zmluvy (ďalej len „Premet  podnájmu“). Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, a to od 

01.08.2010 do 31.07.2020 s právom opcie na uzatvorenie novej podnájomnej zmluvy na 

Predmet podnájmu v prípade, ak TENIS CLUB TRNÁVKA bude do Predmetu podnájmu 

investovať.  

Podnájomný vzťah založený Zmluvou je teda akcesorickým vzťahom k nájomnému vzťahu 

založenému Zmluvou o komplexnom nájme. 

Právna argumentácia je nasledovná: RP VPS v rozhodnom čase konal v rozpore so zásadou, 

že nikto nemôže previesť na iného viac práv, než sám má (nemo plus iuris ad alium transferre 

potest quam ipse haberet) a tak je Zmluva absolútne neplatným právnym úkonom pre 

nemožnosť jej plnenia, pričom táto neplatnosť pôsobí priamo zo zákona (ex lege) a od 

počiatku (ex tunc). Vadu, ktorá neplatnosť Zmluvy spôsobila nemôže dodatočne RP VPS ako 

ani TENIS CLUB TRNÁVKA nijako zhojiť a takýto právny úkon nemôže byť ani 

konvalidovaný. Zmluva je teda neplatná nielen podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka, ale aj 

podľa ust. § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka, pretože v čase podpísania smerovala k 

nemožnému plneniu. 

Momentálne čakáme na vyjadrenie spoločnosti TENIS CLUB TRNÁVKA k podanej žalobe, 

ku ktorému sa budeme následne vyjadrovať. 
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Podľa našich informácií bol spis pripojený ku konaniu o určenie neplatnosti odstúpenia od 

Zmluvy vedeného pod spis. zn. 26Cb/229/2015. 

 

2) Predložiť informácie ohľadom reštrukturalizácie spoločnosti RPV-PS, a.s. 

 

Z dôvodu, že dňa 13.12.2016  na poslednom Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava –

Ružinov nebol schválený a prijatý  návrh na kapitalizáciu pohľadávok MČ Bratislava –

Ružinov, vyplynul z revitalizačného procesu záver, v zmysle ktorého nesplnením jeho 

jednotlivých úkonov  nie je spoločnosť schopná v roku 2017 zabezpečiť svoju prevádzku a 

odvrátiť svoje predĺženie a úpadok. Predstavenstvo spoločnosti malo preto zákonnú 

povinnosť postupovať podľa platných legislatívnych noriem, čím následne koncepčný návrh 

riešenia alternatívy revitalizácie schválený  Uznesením MZ č. 73/VI/2015 zo dňa 26.05.2015  

nebolo možné ukončiť finančným ozdravením Spoločnosti. 

Na základe uvedeného a z dôvodu predlženia a pokračujúceho úpadku spoločnosti vedenie 

spoločnosti rozhodlo v zákonnej lehote na svojom zasadnutí predstavenstva o ďalšom postupe 

v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a poverilo vysúťaženého 

reštrukturalizačného správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku. Následne vedenie 

spoločnosti podalo elektronicky dňa 30.12.2016 návrh na povolenie reštrukturalizácie na  

príslušný súd (návrh bol potvrdený súdom dňa 02.01.2017).  

Príslušný súd Bratislava 1  svojím Uznesením č. 4R/1/2017-355 zo dňa 23.1.2017 

rozhodol o začatí reštrukturalizačného konania voči spoločnosti a dňom 27.1.2017 bolo 

uvedené rozhodnutie zverejnené v Obchodnom vestníku 19/2017.  

Následne súd Bratislava 1 svojím Uznesením č. 4R/2017-358 zo dňa 28.2.2017 povolil 

reštrukturalizáciu dlžníka  a zverejnil uvedené v Obchodnom vestníku 45/2017 zo dňa 

6.03.2017.   

Súd ustanovil do funkcie  správcu JUDr. Martina Sečanského, so sídlom kancelárie 

Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, značka správcu S 1206. 

Cieľom reštrukturalizácie je uzatvorenie dohody spoločnosti ako dlžníka s jeho veriteľmi 

ohľadom spôsobu uspokojenia pohľadávok veriteľov spoločnosti ako i zachovanie ďalšej 

ekonomickej činnosti spoločnosti vrátane udržania zamestnanosti, a to aj po skončení 

reštrukturalizácie. 

 

 

 

 

 


