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Dôvodová správa  
 
 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov uznesením  

č. 231/XIII/2016 zo dňa 31.03.2016 uložilo starostovi informovať  o stave rokovaní 
s investormi v lokalite YOSARIA PLAZA a.s. a rokovať s investormi o investičnom zámere len 
na území pozemkov vo vlastníctve investora.  
 
 

Mestská časť Bratislava – Ružinov vedie voči investorovi tak, ako sme to už uviedli  
v predchádzajúcich materiáloch niekoľko exekučných konaní, boli mu uložené pokuty zväčša 
za nedodržiavanie čistoty a poriadku. 

 
Rozhodnutie mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 15. júla 2013, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2013 a vykonateľnosť dňa 05.12.2013. Účastníkovi 
konania bola uložená pokuta vo výške 1000,- eur. Došlo k naplneniu skutkovej podstaty 
správneho deliktu „Na úseku dodržiavania čistoty a poriadku“ porušením § 4 ods. 1 a ods. 2 
a § 5 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 1/2003 
o dodržiavaní čistoty a poriadku zo dňa 11.02.2003. V súčasnosti je toto rozhodnutie 
v exekučnom konaní. 

 
Ďalšie Rozhodnutie mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 09. septembra 2013, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.11.2013 a vykonateľnosť dňa 12.12.2013. Došlo 
k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu „Na úseku dodržiavania čistoty a poriadku“ 
porušením § 4 ods. 1 a ods. 2, § 5 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava - Ružinov č. 1/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku zo dňa 11.02.2003. Za 
uvedené protiprávne konanie bola spoločnosti YOSARIA PLAZA, a.s. uložená pokuta vo výške 
1000,- eur. V súčasnosti je toto rozhodnutie v exekučnom konaní.  

 
Rozhodnutie mestskej časti Bratislava -  Ružinov zo dňa 28.03.2014, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 22.04.2014 a vykonateľnosť dňa 07.05.2014. Došlo k naplneniu skutkovej 
podstaty správneho deliktu „Na úseku dodržiavania čistoty a poriadku“ porušením § 4 ods. 1 
a ods. 2, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - 
Ružinov č. 1/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku zo dňa 11.02.2003. Dňa 18.10.2013 bolo 
doručené na referát právnych služieb z odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia 
oznámenie o tomto  správnom delikte. Konanie bolo začaté v mesiaci december 2013. 

Účastníkovi konania bola uložená pokuta vo výške 1200,- eur.  V súčasnosti je toto 
rozhodnutie v exekučnom konaní.  
  

Rozhodnutie mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 11.07.2016, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 11.11.2016 a vykonateľnosť dňa 28.11.2016 v spojení s rozhodnutím 
Okresného úradu Bratislava zo dňa 31.10.2016. Tu bola spoločnosť YOSARIA PLAZA, a .s. 
uznaná vinnou zo spáchania správneho deliktu „Na úseku dodržiavania čistoty a poriadku“ 
pre porušenie § 4 ods. 1 a ods. 2, § 5 ods. 1, ods. 3 a ods. 9, § 6 ods. 1  a ods. 2 Všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 1/2003 o dodržiavaní čistoty 
a poriadku zo dňa 11.02.2003. Za uvedené protiprávne konanie jej bola uložená pokuta vo 
výške 6638,- eur.  V súčasnosti je toto rozhodnutie v exekučnom konaní.  

 
 

 

 

 



   

 

Listom zo dňa 11.06.2017 bol vlastník opakovane vyzvaný,  aby odstránil nedostatky, 
zistené pri miestnych obhliadkach (ukotvil poškodené a povalené oplotenie, vymenil 
poškodené časti oplotenia a doplnil chýbajúce časti oplotenia na zamedzenie prístupu 
nepovolaných osôb). 

 
 
Mestská časť Bratislava - Ružinov sa aktívne zaujíma o prebiehajúce súdne konanie 

týkajúce sa vyrovnania medzi žalobcom a odporcom (spoločnosťou YOSARIA PLAZA a.s., 
REVGAMA LIMITED a Doprastav a.s.). Priebežne prebiehajú rokovania dotknutými stranami. 
 
Predmetné spory: 
 

1. Začatie súdneho konania o určenie neplatnosti dražby, podané na Okresnom súde v 
Bratislave I dňa 18.2.2011, vedené pod č. 25Cb/41/2011, P2-109/11 nadobudnuté ́
dobrovoľnou dražbou 

2. Začatie súdneho konania o určenie vlastníckeho práva podané na Okresnom súde v 
Bratislave II dňa 10.05.2017, vedené pod spis. zn.: 51Cb/73/2017, P- 1038/17 

3. Notárska zápisnica N 1713/2010, Nz 47336/2010, NCRls 48400/2010 zo dňa 
29.11.2010, Z- 18593/10 

 
 
Momentálne je spor v štádiu možnej mimosúdnej dohody medzi predmetnými stranami. 
Predpokladaný čas doriešenia podľa jednej zo strán je najneskôr do konca roku 2018. 
 
Záujem investorov pretrváva, čo potvrdili aj na stretnutí so starostom (Havlat and Partners, 
YIT a.s., Iuris a.s.). 
 
Do doriešenia súdnych sporov alebo mimosúdnej dohody mestská časť nevidí priestor ako 
vstúpiť do procesu riešenia daného stavu. 
 
Kroky mestskej časti: 

1. Opakované vyrubenie pokút 
2. Začatie obstarávanie Územného plánu zóny Pošeň Juh 
3. Opakované rokovania s potenciálnymi investormi 
4. Opakované rokovania s vlastníkom územia 

 
 

 


