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  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

Sekcia správy nehnuteľností 
Primaciálne námestie č. 1 

814 99 Bratislava 
 

        V Bratislave, dňa 08.01.2021                
 
 
VEC: Stanovisko k analýze advokátskej kancelárie 
 
Vážená pani, vážený pán, 
 
dňa 02.12.2020 sa do dispozície nášho klienta dostala „Analýza o možnosti preukázania/nadobudnutia 
vlastníckeho práva k stavbe parkoviska na Palkovičovej ulici“ zo dňa 07.09.2020 (ďalej len „Analýza“) 
vypracovaná advokátskou kanceláriou LEGATE, s.r.o.  
 
Máme za to, že závery Analýzy vychádzajú z nesprávneho právneho posúdenia veci. Vzhľadom na to, že tieto 
závery môžu viesť k nesprávnemu postupu mesta Bratislava a spôsobiť ujmu obyvateľom a návštevníkom 
dotknutej lokality, žiadame o prehodnotenie tejto Analýzy. (Poznámka: Z Analýzy nevyplýva, či mesto 
sprístupnilo spracovateľovi Analýzy všetky podklady, ktoré boli mestu predložené Združením občanov - Líščie 
nivy, Palkovičova. Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 26.11.2020 tiež nevyplýva, že by 
mesto nahliadlo do zbierky listín vedených Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor).  
 
1. Analýza nereflektuje právnu úpravu, bezprostredne sa týkajúcu prejednávanej veci 

 
a) Analýza opomína, t. j. vôbec nerieši definíciu miestnej komunikácie uvedenú v § 6 ods. 1 vyhlášky č. 

35/1984 Zb. 
 

V zmysle § 6 ods. 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb.: „Sieť miestnych komunikácií pre územie obce tvoria všeobecne 
prístupné a užívané pozemné komunikácie nezaradené do cestnej siete, ktoré sú na území zastavanom 
alebo určenom na súvislé zastavanie (...).“  

 
Rozhodnutia súdov Českej republiky [týkajúce sa zákona č. 135/1961 Sb. o pozemních komunikacích 
(silniční zákon), ktorý bol v Českej republike účinný do 31.12.1997], uvádzajú, že pozemná komunikácia sa 
stáva miestnou komunikáciou naplnením definičných znakov stanovených právnymi predpismi bez potreby 
vydania verejnoprávneho aktu (viď napr. rozsudok Nejvyššího správního soudu Českej republiky čj. 4 Ao 
1/2009 - 58 zo dňa 29.05.2009). 

 
Treba dôsledne rozlišovať situácie, kedy je pozemná komunikácia ex lege (naplnením definičných znakov 
uvedených v § 6 ods. 1 vyhlášky) zaradená do siete miestnych komunikácií a situácie uvedené v § 6 ods. 2 
vyhlášky. Ak pozemná komunikácia napĺňa definičné znaky miestnej komunikácie uvedené v § 6 ods. 1 
vyhlášky, patrí do siete miestnych komunikácií a rozhodnutie o jej zaradení do siete má len deklaratórny 
charakter. Právomoc rozhodnúť konštitutívne o zaradení nejakej pozemnej komunikácie do siete miestnych 
komunikácií má mesto len v prípadoch uvedených v § 6 ods. 2 vyhlášky, t. j. ak sa vyžaduje, aby nejaká 
účelová komunikácia z hľadiska komunikačných potrieb a dopravného významu bola do siete miestnych 
komunikácií zaradená. Parkovisko na Palkovičovej je však už ex lege (keďže naplnilo definičné znaky 
uvedené v § 6 ods. 1 vyhlášky), zaradené do siete miestnych komunikácií.  
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b) Analýza opomína právnu úpravu ukladajúcu povinnosť zriaďovať odstavné plochy pre motorové vozidlá v 
kapacite zodpovedajúcej potrebám obytnej zóny, najmä vyhlášku č. 83/1976 Zb. o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu1.  
 
Do pozornosti tiež dávame vyhlášku č. 162/1970 Zb. o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe (po jej 
zrušení vyhlášku č. 85/1977 Zb. o podmienkach začínania stavieb a ich registrácii a evidencii), ktoré 
ustanovovali povinnosť pred uskutočnením komplexnej bytovej výstavby spracovať súhrnné údaje 
a základné ukazovatele stavby komplexnej bytovej výstavby (viď prílohy k týmto vyhláškam). V tomto 
dokumente sa okrem iného vždy musela uvádzať rozloha v m2 (neskôr počet) odstavných a parkovacích 
plôch pre komplexnú bytovú výstavbu. Súhrnné údaje boli nevyhnutným predpokladom pre registráciu 
projektových úloh a začínaných stavieb komplexnej bytovej výstavby. Parkovisko je teda súčasťou 
komplexnej bytovej výstavby.  

 
Účelom parkoviska bolo plniť funkciu odstavných plôch pre motorové vozidlá obyvateľov a návštevníkov 
objektov „I. stavba KBV Starý Ružinov, stavebná skupina C“. Túto skutočnosť potvrdzujú písomné svedecké 
výpovede, ktoré má mesto k dispozícii, nakoľko sme ich mestu riadne doručili.  

 
2. Analýza obsahuje niektoré zrejmé právne nesprávnosti a jej závery nekorešpondujú s jej odôvodnením 

 
a) Analýza uvádza, že podľa právnej úpravy účinnej do 30.06.1996 tvorili verejné parkoviská súčasť 

miestnych komunikácií v zmysle § 5 zákona č. 35/1961 Zb. (ďalej len „Cestný zákon“) v spojení s § 8 
vyhlášky č. 35/1985 Zb. Podľa spracovateľa Analýzy sa § 8 vyhlášky stal obsolétny, keď bol § 5 Cestného 
zákona zrušený. 
 
Tento záver nie je právne správny: 
 Dôvodová správa k novele, ktorá vypustila predmetný § 5 Cestného zákona (zákon č. 160/1996 Z. 

z.), uvádza dôvod vypustenia ustanovenia: „§ 5 sa vypúšťa, preto, lebo už je zahrnutý v § 1 ods. 4.“ 
 Zákonodarca vypustením § 5 nikdy nezaložil retroaktivitu právnych vzťahov vzniknutých v minulosti, 

t. j. novela nezaviedla, že od 01.07.1996 existujúce verejné parkoviská zrazu prestávajú byť 
súčasťami miestnych komunikácií a ostávajú nezaradené či v právnom vákuu.  
 

b) Analýza nesprávne vykladá a porovnáva § 4b ods. 1 Cestného zákona v znení účinnom do 31.12.1998 a 
v znení účinnom od 01.01.1999. 

 
Tento výklad nie je právne správny: 
Cestný zákon vždy uvádzal, že miestne komunikácie vrátane parkovísk môžu byť len vo vlastníctve obcí. 
Spracovateľ Analýzy vykladá ustanovenie formalisticky a bez kontextu, čo je obzvlášť neadekvátne 
v prípadoch, keď ide o výklad všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých pred nadobudnutím 
účinnosti Ústavy Slovenskej republiky. Na pochopenie zmyslu a účelu uvedených právnych predpisov je 
relevantné skúmať dobové súvislosti prijatia, aplikácie a výkladu týchto právnych predpisov (viď napr. 
nález Ústavného súdu SR, sp. zn. IV. ÚS 294/2012 zo dňa 07.02.2013). 

 
Dôvodová správa k novele Cestného zákona (zákon č. 395/1998 Z. z.), ktorá sa dotkla citovaného § 4b 
ods. 1 Cestného zákona, vysvetľuje, prečo došlo k zmene § 4b ods. 1 Cestného zákona, t. j. išlo len o 
jeho vhodnejšiu formuláciu: „Vo vyratúvaní toho, čo sa zahŕňa do miestnych komunikácií je v 

                                                 
1 Viď najmä: 

 § 16 ods. 1 vyhlášky: „Kapacita a rozloženie dopravných a rozvodných sietí musia zodpovedať potrebám sídelných útvarov a ich 
zón. Siete sídelných útvarov sa vhodne pripoja na siete mimo sídelných útvarov. Tvoria s nimi ucelenú sústavu.“ 

 § 21 ods. 1 a 2 vyhlášky: „Pozemné komunikácie musia zabezpečovať prístup ku všetkým stavbám v obytnej zóne. Odstavné 
plochy pre motorové vozidlá sa musia zriaďovať v kapacite zodpovedajúcej potrebám obytnej zóny a výhľadovému stupňu 
motorizácie. Vzdialenosť okraja odstavných plôch priľahlého k obytným domom nesmie byť menšia ako 15 m.“ 

 § 29 ods. 2 vyhlášky: „Súčasťou siete miestnych komunikácií musia byť verejné odstavné plochy pre motorové vozidlá. Odstavné 
plochy zriaďované pri jednotlivých druhoch stavieb nenahrádzajú tieto verejné odstavné plochy.“ 
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doterajšom znení § 4b ods. 1 cestného zákona obsiahnuté aj slovo "cesty". "Cesty" však podľa § 1 ods. 2 
písm. b) cestného zákona tvoria osobitnú kategóriu pozemných komunikácií a teda "cesty" nemôžu byť 
zároveň zahrnuté do "miestnych komunikácií", lebo tieto sú taktiež osobitnou kategóriou. Preto sa 
navrhuje iná vhodnejšia formulácia textu § 4b ods. 1 cestného zákona, podľa ktorej do miestnych 
komunikácií patria aj parkoviská, ak sú vo vlastníctve obcí.“  

 
Zákonodarca novelou tiež zdôraznil, že miestnymi komunikáciami sú parkoviská vo vlastníctve obcí, a 
teda, že iné osoby nemôžu byť vlastníkmi miestnych komunikácií.  
 
Summa summarum § 4b ods. 1 Cestného zákona sa musí vykladať v spojení s § 3d ods. 3 Cestného 
zákona, ako aj v spojení s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 35/1984 Zb., t. j.: 
 Vlastníctvo miestnych komunikácií upravuje: 

 § 3d ods. 3 Cestného zákona: „Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí (...).“ 
 
 Definíciu miestnych komunikácií upravuje: 

 § 4b ods. 1 Cestného zákona: „Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané 
ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú 
zaradené do siete miestnych komunikácií.“ 

 
v spojení s  

 
 § 6 ods. 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb.: „Sieť miestnych komunikácií pre územie obce tvoria 

všeobecne prístupné a užívané pozemné komunikácie nezaradené do cestnej siete, ktoré sú na 
území zastavanom alebo určenom na súvislé zastavanie (...).“  

 
a v spojení s  

 
 § 8 ods. 3 vyhlášky č. 35/1984 Zb.: „Súčasťami miestnych komunikácií sú aj priľahlé chodníky, 

verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, 
podchody a priechodové lávky.“ 

 
c) Analýza uvádza, že vlastnícke právo k parkovisku je možné preukázať len stavebným povolením, 

kolaudačným rozhodnutím alebo delimitačným protokolom. 
 
Tento záver nie je právne správny: 
Stavebník a vlastník stavby môžu byť rozličné subjekty, pričom každá z uvádzaných listín (stavebné 
povolenie, kolaudačné rozhodnutie či delimitačný protokol preukazujú skutočnosti podľa svojho 
určenia).  
 
Všetky dôkazy sú rovnocenné. Pre posúdenie charakteru stavby, a teda aj jej vlastníctva sú rovnako 
dôležité aj výpovede svedkov, stanoviská orgánov štátnej správy, stanoviská obce, čestné vyhlásenia, 
údaje z katastra nehnuteľností a pod. V tejto súvislosti znovu predkladáme mestu odborné posúdenie 
renomovanej znaleckej organizácie. 

 
Do pozornosti tiež dávame § 221 Občianskeho zákonníka účinného do 31.12.1991, v zmysle ktorého 
neoprávnenú stavbu mohol v tej dobe zriadiť len občan. Ako však vyplýva z dostupných dokumentov, 
investorom výstavby parkoviska bola Výstavba hlavného mesta SSR Bratislavy ako rozpočtová 
organizácia Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy. Parkovisko prešlo zákonom č. 138/1991 
Zb. do vlastníctva mesta Bratislava. 
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d) Analýza uvádza, že parkovisko nie je miestnou komunikáciou a nie je ani účelovou komunikáciou. 
 
Tento záver nie je právne správny: 
Každá pozemná komunikácia (keďže predmetné parkovisko je inžinierskou stavbou, ako to deklaroval aj 
stavebný úrad, pozn.) musí byť „nejakou“ pozemnou komunikáciou v zmysle Cestného zákona – môže 
byť len diaľnicou, cestou, miestnou alebo účelovou komunikáciou. Cestný zákon takto rozlišuje 
pozemné komunikácie z hľadiska ich dopravného významu, určenia a technického vybavenia. Je to teda 
jednak právna, ako aj stavebnotechnická otázka. Ak parkovisko spĺňa znaky miestnej komunikácie, je ex 
lege vo vlastníctve mesta. Ak parkovisko spĺňa znaky účelovej komunikácie, môže (no nemusí byť vo 
vlastníctve mesta).  
 

e) Analýza uvádza, že parkovisko nie je nehnuteľnosťou. 
 
Tento záver nie je právne správny: 
Tvrdiť, že nejaká vec je/nie je nehnuteľnosťou nemožno  en bloc a  „od stola“. 
 
Cestný zákon každej miestnej komunikácii priznáva status veci – samostatného predmetu právnych 
vzťahov (nehnuteľnosti) z dôvodu dôležitosti miestnych komunikácií. V prípade účelových komunikácií 
to tak byť nemusí. Či je stavba spojená so zemou pevným základom, a teda, či ide o nehnuteľnosť, 
však musí posúdiť znalec, prípadne stavebný úrad.  

 
V zmysle rozhodnutia Ústavního soudu Českej republiky, sp. zn. IV. ÚS 189/99: „Povaha stavby jako 
nemovitosti vyplývá z jejího spojení se zemí pevným základem ve smyslu odstavce 2 ustanovení § 119 
občanského zákoníku. Závěr o tom, že stavba je spojena se zemí pevnými základy, je třeba vždy 
posuzovat podle povahy a okolností konkrétního případu, zpravidla na základě odborného stavebně 
technického vyjádření. Ústavní soud nesdílí názor stěžovatelů, že takový závěr lze učinit jen na základě 
znaleckého posudku, umožňuje-li to charakter věci, v projednávaném případě stavby, lze použít i 
odborné vyjádření kompetentního orgánu, např. stavebního úřadu.“ 
 

f) Analýza uvádza, že parkovisko je súčasťou pozemku. 
 
Tento záver nie je právne správny: 
Tvrdiť, že nejaká vec je/nie je súčasťou inej veci, nemožno en bloc a „od stola“.  
 
Súčasť veci je niečo, čo slúži inej – hlavnej veci. Spracovateľ Analýzy opomína, že parkovisko je jednak 
ex lege súčasťou miestnej komunikácie a ako taká je súčasťou komplexnej bytovej výstavby. 
K povinnosti zriaďovať odstavné a parkovacie plochy, bez ktorých komplexná bytová výstavba nemohla 
byť začatá, sme sa vyjadrili už v bode 1. tohto stanoviska.  

 
g) Analýza uvádza, že úspech mesta v súdnom spore alebo zápis vecného bremena by založil 

zodpovednosť mesta za škodu v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z.  
 
Tento záver nie je právne správny: 
Nie sú splnené zákonné predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. V prvom rade preto, že z výkonu 
práva (t. j. výhrou v súdnom spore) nemôže vzniknúť protiprávny stav a s ním spojená zodpovednosť za 
škodu. Navyše medzi mestom Bratislava a spoločnosťou ZELENKA, a. s. neexistuje právny vzťah (ten 
existuje medzi spoločnosťou ZELENKA, a. s. a predávajúcim – predchádzajúcim vlastníkom pozemkov). 
Spracovateľ Analýzy tiež opomína skutočnosť, že parkovisko sa ako vecné bremeno nezapisuje. 
Parkovisko ako aj iné pozemné komunikácie sa užívajú z titulu existencie tzv. práva všeobecného 
užívania pozemných komunikácií, nie z titulu existencie vecného bremena. 
 

h) Spracovateľ Analýzy sa odvoláva na niektoré rozhodnutia súdov bez toho, aby dôrazne rozlišoval, či 
parkovisko v tom - ktorom prípade predstavovalo iba spevnenie zemského povrchu alebo išlo 
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o samostatnú nehnuteľnosť. Aj súd samotný musel v každom konkrétnom prípade posudzovať 
charakter parkoviska z hľadiska právneho a stavebno-technického. Pochopiteľne, sú parkoviská, ktoré 
sú tvorené iba navrstvením prírodných stavebných materiálov (pričom je logické, že zväčša budú mať 
takýto charakter parkoviská, ktorú sú účelovými komunikáciami; no nemusí tomu tak byť, ak má 
účelová komunikácia také stavebno-technické prevedenie, že ide o nehnuteľnosť). Naopak, miestnym 
komunikáciám, z hľadiska ich dôležitosti a dopravného významu, Cestný zákon priznáva status veci – 
samostatného predmetu právnych vzťahov (nehnuteľnosti), a to bez ohľadu na ich stavebno-technické 
prevedenie.  
 
V tejto súvislosti citujeme nedávny nález Ústavního soudu Českej republiky sp. zn. III.ÚS 2280/18 zo 
dňa 25.06.2019, ktorý uvádza: 
„(…) Aby posuzovaná účelová komunikace představovala věc nemovitou, konkrétně stavbu spojenou se  
pevným základem, je v prvé řadě třeba, aby byla schopna být vůbec věcí z hlediska občanskoprávního (§ 
118 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník), tedy být "vymezitelným kusem vnějšího světa" 
(nález sp. zn. II. ÚS 529/05), který tvoří samostatnou věc, nikoli součást věci jiné, v daném případě 
pozemku. O takový vymezitelný kus vnějšího světa nemůže jít tam, kde povrch pozemku byl 
zpracován navrstvením přírodních stavebních materiálů tak, že nelze určit jasnou hranici, kde končí 
pozemek a začíná stavba (např. u tenisového dvorce, u některých parkovišť apod.).“ 
 
Spracovateľ Analýzy by tiež nemal brať do úvahy judikatúru, ktorá sa týkala reštitučných nárokov, 
pretože tie sledujú osobitný cieľ – navrátenie pozemkov ich pôvodným vlastníkom, viď napr. rozsudok 
Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 30 Cdo 821/2005 zo dňa 19.07.2005: „Při interpretaci a aplikaci 
restitučních předpisů je třeba mít na zřeteli účel a předmět úpravy těchto předpisů. (...) Je totiž třeba v 
konkrétním případě volit takovou interpretaci, která by směřovala k maximálnímu naplnění účelu 
restituce a současně respektovala proporcionalitu mezi omezením restitučního nároku na vydání 
původních pozemků a prosazením konkrétního veřejného zájmu.“ 
 

 
Dúfame, že sa vecou bude mesto, ako aj mestská časť Bratislava – Ružinov riadne zaoberať. 
 
 

S úctou 
 
 
 
 

 
Združenie občanov - Líščie nivy, Palkovičova 

v zast. VICOVÁ & ŠUMICHRAST advokátska kancelária 
JUDr. Alexandra Šumichrast Vicová, advokátka, Mgr. Igor Šumichrast, advokát 

 
 
 
Prílohy: 

 Odborné posúdenie znaleckej organizácie 
 
 
 
 
 
Na vedomie: 

 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia dopravy 
  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Ružinov (Mgr. Alexandra Szökeová) 

 


