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Zmenou rozpočtu Mesta na r. 2021 rozpočtovým opatrením č. 3 vstupujeme do
výdavkovej časti rozpočtu, ktorá je vyvolaná rozsudkom Krajského súdu v Košiciach.
Navrhovaným rozpočtovým opatrením je celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných
operácií vyrovnaný, nakoľko dochádza len k presunu finančných prostriedkov medzi
jednotlivými výdavkami (príloha č. 3).
Bežné príjmy Mesta sa nemenia. Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 80 000 €
(príloha č.1). Kapitálové príjmy sa nemenia. Kapitálové výdavky sa znižujú o 80 000 € (príloha
č.2).
Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu
budú premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte.
Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým
opatrením č. 3:

BEŽNÝ ROZPOČET
BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)
01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány
Útvar prednostu
Výdavky na úhradu odplaty za zriadenie zákonného vecného bremena, ktoré podľa
ekonomickej klasifikácie vydanej MF SR patria do kategórie transferov, sa zvyšujú o 180 000
€. K zvýšeniu výdavkov dochádza z týchto dôvodov:
Dňa 15.06.2021 nadobudlo vykonateľnosť rozhodnutie Krajského súdu Košice zo dňa
12.05.2021 v konaní vedenom pod sp. zn. 9Co/72/2020 vo veci odvolania proti rozsudku
Okresaného súdu Michalovce sp. zn. 11C/14/2019 zo dňa 06.12.2019 (ďalej len
„rozhodnutie“), na základe ktorého Krajský súd Košice (ďalej len „odvolací súd“) potvrdil
rozhodnutie Okresného súdu Michalovce (ďalej len „súd prvej inštancie“) a uložil Mestu
Michalovce povinnosť zaplatiť žalobcovi 155 057,69 eur s 5% ročným úrokom od 01.03.2019
do zaplatenia, to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Priznal úspešnému žalobcovi
náhradu trov konania v pomere 100%.
Predmetom konania bol nárok žalobcu na náhradu za obmedzenie jeho vlastníckeho práva
k pozemkom zriadením zákonného vecného bremena v zmysle zákona č. 66/ 2009 Z. z. o
niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré
prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 66/2009 Z. z.“) a náhrada za užívanie nehnuteľností, vlastnícky
mu patriacich ako verejné priestranstvo z titulu bezdôvodného obohatenia.
Pokiaľ ide o nárok za obmedzenie vlastníckeho práva z titulu zriadenia zákonného vecného
bremena, žalobca sa domáhal priznania opakovaného plnenia. Mesto Michalovce zastávalo
právny názor, že žalobcovi patrí náhrada vo forme jednorazového plnenia, ktorého nárok si
mohol predchádzajúci vlastníci pozemkov uplatniť vo všeobecnej 3 ročnej premlčacej lehote,
ktorá uplynula dňom 01.07.2012. Opierajúc sa o vyššie uvedený právny názor Mesto
Michalovce vzniesol námietku premlčania požadovaného nároku.
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Súd prvej inštancie sa zaoberal vyššie nastolenou právnou otázkou a to, či odplata za
zriadené zákonné vecné bremeno je vo forme jednorazovej náhrady (právny názor Mesta
Michalovce) alebo vo forme opakujúceho sa plnenia (právny názor žalobcu). Zodpovedanie
predmetnej otázky ma zásadný vplyv na začatie plynutia premlčacej lehoty. Pri jednorazovej
náhrade začiatok plynutia premlčacej lehoty je stanovený dňom, kedy si ju mohol žalobca
uplatniť po prvý krát a skončí uplynutím 3 rokov. Naopak pri opakujúcom sa plnení
žalobcovi prináleží nárok vo forme „splátok“, ktoré sa premlčujú samostatne od okamihu ich
vzniku (napr. každý mesiac samostatne). Mesto Michalovce na podporu svojho právneho
názoru predložilo viacero súdnych rozhodnutí krajského súdu Prešov, ktorý presadzuje
rovnaký právny názor. Žalobca predložil súdne rozhodnutia Krajského súdu Košice (ktorý je
zároveň aj odvolacím súdom), ktorý zastáva právny názor, že odplata sa vypláca vo forme
opakujúcich sa plnení.
Tento rozdielny a v Slovenskej republike právne neustálený právny názor mal za následok, že
Mesto Michalovce od začiatku súdneho konania zastávalo v prebiehajúcom konaní pozíciu
slabšej súdnej strany.
Situácia sa zmenila počas prebiehajúceho odvolacieho konania na Krajskom súde Košice,
kedy došlo k zverejneniu Uznesenia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/17/2019 zo dňa
30.11.2020, ktorý v odôvodnení skonštatoval, že náhrada za zriadenie zákonného vecného
bremena ma povahu jednorazového plnenia. Uvedené uznesenie podporilo tvrdenia mesta
v prebiehajúcich konaniach a malo mať pozitívny vplyv na úspešnosť v konaní. S touto
vedomosťou právne oddelenie Mesta Michalovce obratom, doručilo do všetkých
prebiehajúcich konaní najnovšiu judikatúru NS SR a tak podporilo svoje tvrdenia.
Odvolací súd aj napriek preloženej ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR,
zaujal v predmetnom prípade odlišné právne stanovisko a priznal žalobcovi náhradu vo výške
155 057,69 € s príslušenstvom. S poukazom na skutočnosti, že odvolací súd sa razantne
odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe NS SR, ktorú mu Mesto Michalovce predložilo je
potrebné za súčasného stavu predmetné rozhodnutie považovať za nepredvídateľné.
K dnešnému dňu Mesto Michalovce vykonalo všetky zákonom umožnené právne kroky,
ktoré by zvrátili rozhodnutie Krajského súdu - podalo voči rozhodnutiu dovolanie na Najvyšší
súd SR. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že dovolanie samo o sebe nemá odkladný účinok, čo
ma za následok, že Mesto Michalovce je povinné pod hrozbou exekučného konania súdom
priznanú čiastku uhradiť. V prípade neuhradenie finančnej čiastky, žalobca si svoj nárok bude
uplatňovať prostredníctvom exekučného konania, čo bude mať za následok neúmerné
navýšenie finančných prostriedkov.
Za predpokladu, že Mesto Michalovce bude v dovolacom konaní na Najvyššom súde SR
úspešné a dovolací súd rozhodnutie zruší, Mesto bude požadovať prinavrátenie fonačných
prostriedkov, v prípade potreby aj súdnou cestou.
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Z vyššie uvedených dôvodov a pre zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu sa znižujú tieto
výdavkové položky v bežných a kapitálových výdavkoch:
BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 1)
01.1.1. - Výkonné a zákonodarne orgány
Finančný odbor – položka 637 - príspevok na rekreáciu
Organizačný odbor – položka 633 – materiál a vybavenie priestorov
Odbor hospodárenia s majetkom – položka 635 – oprava a údržba
- položka 636 – nájomné za nájom

- 5 000 €
- 15 000 €
- 40 000 €
- 40 000 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)
0.6.6.0- občianska vybavenosť
Prístrešky na kontajnerové stojiská – položka 717

- 80 000 €
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie
zo dňa: 21. júna 2021

číslo: ......................

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2021 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 35 518 563 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 34 505 138 € na 34 585 138 €, zvýšenie o 80 000 €
kapitálové príjmy sa nemenia, ich výška je 2 827 812 €
kapitálové výdavky sa znižujú z 8 527 000 € na 8 447 000 €, zníženie o 80 000 €
finančné operácie – príjmové sa nemenia, ich výška je 9 245 352 €
finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 4 559 589 €
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