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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA U ZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 21 .06.2018 číslo 12018

K bodu: Správa o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Liptovský Mikuláš

Mestskó zastupiteľstvo

I. bene na vedomie

Správu o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Liptovský Mikuláš

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2018
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Správa o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Liptovský Mikuláš

1. Žalobce: ZIPCITY Liptovský Mikuláš, spoi. s.r.o., So sldlom Chrenovská 22, 94901 Nitra,

ičo: 36 522 856

Právne zastůpená: Bizoň 8 Parteners, sto., advokátska kancelária, so sídlem

Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava, IČO: 36 833 533

Žalovaný: mesto Liptovský Mikuláš, ‚ so sidlom Štúrova 1989141, 031 33 Liptovský Mikuláš

Právne zastúpené: HADBÁBNA SL spol., advokátska kancelária, s.r.o., 50 sidlom Prielohy

1012/1C, 01007 Žilina, Ičo: 47249722

O zaplatenie 1.291.197,90 eur s prislušenstvom

Žalobce, prostrednictvom právneho zástupcu podal dňa 29.11.2011 na Okresný súd Liptovský

Mikuláš žalobu, ktorou sa od žalovaného domáha zaplatenia peňažnej sumy 1173 180 eur, spolu s 9,5

% ročným úrokem z omeškania ze sumy 1173 180 eur Od 7.9.2011 do zaplatenia a náhrady trov

konania. Žalovaný peňažný nárok predstavuje uplatnenú škodu vo forme ušlého zisku, ktorá mu vznikla

protiprávnym konaním žalovaného, tj. jeho rozhodnutĺm neplniť svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce zo

Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve Č. 15/2009/Práv. ze dňa 08.07.2009, predmetom ktorej bola dohoda

o buducom predaji pozemkov v kú. Palúdzka uzavretej medzi mestom, ako vlastnikom pozemkov,

3 žlobcom, který ako budúci kupujúci a investor mal záujem na pozemkoch realizovať výstavbu

komplexu 6 bytových domov.

Pisomným podanim zo dňa 17.08.2012, dorueným súdu 22.08.2012 žalobca navrhol zmenu žaloby tak,

že žaovany je mu povinný zaplatíť peňažnú sumu 1 291 197,90 s 9,5 % ročným úrokom z omeškania

ze sumy 1 287 886,6 od 08.09.2011. Súd procesnému návrhu na zmenu žaloby vyhovel uznesenim

óíslo konania 9Cb/249/2011-291, právoplatným dňa 07.09.2012.

Písomným podanim doručeným súdu 04.05.2012 žalovaný podal proti žalobcovi vzájemný návrh, kterým

sa domáhal určenia, že Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Č. 15/2009/Práv., uzavretá účastnikmi konania

dňa 08.07.2009, je neplatná.

Na ústnom pojednávaní súdu konanom dňa 29.10.2012 žalovaný vzal svoj vzájomný návrh v celom

rozsahu spät‘. Dňa 27.11.2012 súd konanie o vzájomnom návrhu zastavil.

Okrasný súd Liptovský Mikuláš rozsudkem čk. 9Cb/249/2011-412 zo dňa 17.12.2012 návrh žalobcu

zamietol. Rozhodnutie bob zrušené uznesenim Krajského súdu v Žiline l3Cob/129/2013-499 zo dňa

25.09 2013, vec vrátená prvostupňovému sůdu na ďalšie konanie z dóvodu, že sudkyňa Okresného

súdu v Liptovskom Mikuláši, ktorá vec prejednávala a rozhodovala bela uznesenim Krajského súdu

v Žiline sp.zn. 14NCb/1/2013 zo dňa 11.02.2013 vylúčená z predmetnej sporovej veci.

Dňa 26.11.2013 vydal Okresný súd Liptovský Mikuláš rozsudok Č. 9Cb/249/2011-513, v ktorom uložil

odporcovi zarlatit navrhovateľovi 3 311,31 eur v lehote do 3 dni od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšnej

časti súd žalcbu zamietol. Proti tomuto rozsudku sa žalobca vo výroku, ktorým vo zvyšnej časti súd

žalobu zamietoi, odvolal. Rozsudek Okresného súdu Liotovský Mikuláš č.k. 9Cb/249/2011-513 Zo dňa

26.11.2013 v napadnutom výroku, kterým vo zvyšnej Časti súd žalobu zamietol a v závislom výroku

o trovách súdneho konania, podFa ktorého sa žalovanému náhrada tiov konania nepriznala, Krajský súd

3



Žilina zrušil a v tejto časti vrátil vec sůdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Proti rozsudku sa žalobca

odvolal. Uznesením Krajského sůdu v Žiline Zo dňa 18.06.2014 súd rozhodol tak, že rozsudok okresného

súdu kterým ve zvyšnej časti sůd žalobu zamietol a V závislom výroku o trovách sůdneho konania ‚ podra

ktorého sa žalovanému náhrada trov konania nepriznáva, Zrušil a v tejto časti vrátil vec sOdu prvého

stupňa na ďalšie konanie.

Dňa 12.08.2014 žalovaný na okresný súd doručil podanie, kterým žiadal, aby súd uložil žalobcovi zložit

preddavok na trovy konania vo výške 5 % žalobcem uplatňovanej sumy. SOd tento návrh uznesením č.k.

9Cb/249/201 1-606 zamietol.

Dňa 03.02.2016 sa vo veci uskutočnilo pojednávanie, které bole odročené na neurčito za účelem

rozhodnutia sOdu o procesnom návrhu navrhovatera na prerušenie konania.

Podanim ze dňa 04.02.2016 sa žalovaný prostrednictvom právnych zástupcov k návrhu na prerušenie

konania vyjadril tak, že s prerušenim nesúhlasi a súčasne doplnil dokazovanie o ďalší listinný důkaz.

Sudkyňa rozhodla uznesením Čk. gCb/249/2011-995 ze dňa 08.02.2016 tak, že návrh navrhovateľa na

prerušenie konania zamietla ako nedůvodný.

Žalobca podal proti uzneseniu O zamietnutl návrhu na prerušenie konania dňa 26,02.2016 odvolanie, ku

ktorému sa žalovaný vyjadril pisomne dňa 16.03.2016 tak, že odvolaciemu súdu navrhol, aby uznesenie

súdu prvej inštancie potvrdil ako vecne správny (teda aby konanie nebolo prerušené). Krajský sůd o

odvolaní žalobcu proti uzneseniu o zamietnuti návrhu na prerušenie konania rozhodol tak, že uznesenie

okrasného sOdu dňa 29.09.2016 potvrdil. Vo veci konal oflť Okresný súd Liptovský Mikuláš. V priebehu

konania žalobca prezentoval nové skutkové tvrdenia, ku ktorým sa právny zástupca žalovaného

následne vyjadroval. Na pojednávaní dňa 23.02.2017 po záverečných rečiach právnych zástupcov sOd

rozhodol a vyhlásil rozsudek, kterým žalobu zamietol a priznal mestu náhradu trov konania v rozsahu

99.4 % (priznanie trov sa odvija od skutočnosti, že predchádzajůcim rozhodnutím bob mesto zaviazané

zaplatiU žalobcovi sumu 3.311,31 €). Po doručeni písomného vyhotovenia rozsudku podal žalobca

odvolanie, ku kterému sme sa pisomne vyjadrili dňa 25.05.2017. K nášmu podaniu sa následne

vyjadroval žalobca a k jeho vyjadreniu sme sa vyjadrili duplikou ze dňa 12,07.2017. O odvolaní rozhodol

Krajský sOd v Žiline rozsudkom sp.zn. l3Cob/14012017 ze dňa 28.02.2018 tak, že rozhodnutie sOdu

prvej inštancie ako vecne správne potvrdil a zároveň priznal mestu pinů náhradu trov odvolacieho

konania. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.03.2018. Proti rozsudku Krajského sOdu v Žiline

žalobca podal dovolanie. Dňa 13.06.2018 zaslal právny zástupce mesta vyjadrenie k dovolaniu žalobcu,

v ktorom navrhujeme, aby ho sOd ako neprípustné odmietol. Pokiaľ sOd dospeje k záveru, že dovolanie

je pripustné, navrhujeme ho ako nedůvodné zamietnuť.

2. Žalobcovia: Viera Oberučová a spol.

Právne zastúpení: JUDr. Dagmar Slafkovská, advokátka so sidbom 031 01 Liptovský

Mikuláš, Námestie osloboditeľov 37

Žalovaní: 1. mesto Liptovský Mikuláš, se sídlem Štúrova 1989/41, 031 33 Liptovský Mikuláš,

Právne zastúpené: HADBÁBNA 8 spol., advokátska kancelária. s.r.o.. so sidlom

Prielohy 1012/1C, 01007 Žilina, ičo: 47249722

2. TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., sídlo: Roveň 215. 033 01 Podtureň
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ičo: 36426679

Právne zastúpená: Advokátska kanceiária Geško, Hulín a partneri, sro., Lubinská 3,

811 03 Bratislava, Ičo: 5 922 907

O určenie, že vec petri do dedičstva

Podstatou sporu je určanie, že žalobou, podanou v roku 2012, špecifikované nehnuteFnosti

nachádzajúce sa v kú. Palúdzka, podFa vypracovaného geometrického piánu patria do dedičstva po

nebohej predávajúcej. Žalobcovia odóvodnili žalobu tým, že na základe kůpnej zmluvy uzavretej dňa

17.10 1989 medzi nebohou vlastníčkou a československým štátom zastúpeným Stavoinvestou Banská

Bystrica. táto previedla na československý štát vlastnĺcke právo k sporným nehnuteľnostiam, pričom

podľa tvrdeni žaiobcov kúpna cena, ktorá bola dohodnutá vo výške 31 027,60 Sk, nebola nikdy

vyplatená (kúpnu cenu neprevzali). Nebohá, podia tvrdeni žalobcov, nebole spósobilou na právny úkon —

uzavretie kúpnej zmiuvy, čo žaiobcovia preukazovah posudkom MUDr. Alžbety Močialikovej priloženým k

žalobe ako listinný dökaz, ktorý bol vypracovaný v roku 2009 (bez zdravotnej dokumentácie. která sa

stratila). žalovaní žiadali žalobu zamietnuť Z dóvodu, že skutočnosti tvrdené žalobcami neboli v konaní

preukázané. (Pozemok v časti zasahuje do pozemkov. ktoré boli predmetom prevodu v prospech

spoločnosi ZIPCITY Liptovský Mikuläš, spol. s.r.o.)

Po vykonanom dokazovaní okresný súd rozsudkom Č. k 4C/52/2012 — 197 zo dňa 25.092012

žalobu o učenie vlaistnictva zamietoi a vo zvyšnej časti konanie zastavii. Žaiobca sa proti rozsudku

odvolal Krajský siio, ako súd odvolací, uznesenim Č. 8CoI468/2012 — 241 rozsudok okresného súdu

zrušfl a “ar ‘jráti! na ďalše konanie.

Okresny súd násiedne nariadii kontroiné znalecké dokazovanie a dal vypracovat‘ dva nové znalecké

posudky Ihez existencie zdravotnej dckumentácie), Dňa 12.10.2015 žalobcovia doručili súdu návrh na

pripustenie zmeny žaloby. K návrhu pripojili vyoracovaný geometrický pián zo dňa 04 09,2015, ktorým

mali by! zamerané pozemky tvoriace predmet súdneho sporu. Žalobcovia navrhli, aby súd určil, že týmto

geomethckým piánom zamerané pozemky patria do dedičstva po nebohej predávajúcej.

Vo veci rozhodci Okresný súd Liptovský Mikuláš rozsudkom Čk. 4C/52/2012-515 zo dňa 11.04.2016 v

prospech žaiobcov. Proti rozsudku podalo mesto dňa 25.04.2016 odvoianie, pričom odvolanie podal aj

žalovany v ra.de 2/ spoločnost‘ Tatra Development. s.r.o. K odvolaniu žalovaného 2/ sme sa vyjadrili

podanim to dňa 11.05.2016.

Rozsudkom Čk. 9Co/239/2016-591 zo dňa 22.09.2016 rozhodol Krajský súd v Žiline tak, že rozsudok

Okresného súdu Liptovský Mikuláš potvrdil. Sůčasne priznai žalobcom náhradu trov konania v rozsahu

100 %. Proti rozhodnutiu krajského súdu sme prostrednĺctvom právneho zástupcu podali dovoianie na

Najvyšši súd SR, kde sme najmä poukazovali na rozpor s konštantnou rozhodovacou praxou a

judikatúrou NS SR. Ku dnešnému dňu nemáme vedomost. že by súd o dovolaní rozhodol.

3. Žaiobca Z.A.K., s.r.o., iČo: 47 231 734 Čsi. Tankistov 7222/206, Bratislava 841 06

(predtým AKT s.r.o. 50 sĺdlom čsl. Tankistov 206, 841 06 Bratislava, ičo: 45 954 496),

Právne zastůpená: PERSPECTA Legai, s.r.o., Ružová dolina 25, Bratislava 821 09, ičo:

36 668 745

Žalovaný: mesto Liptovský Mikuláš, so sidlom Štúrova 1989/41, 031 33 Liptovský Mikuláš,
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ičo: 00315524,

Právne zastúpené: HADBÁBNA S spol., advokátska kanceiária, s.r.o., Prielohy 1012/1 C,

010 07 Žilina, ičo: 47249722

Q zaplateníe 286.043,84 eur s prislušenstvom

Žalobca podal dňa 18.08.2014 na Okresnom sůde Liptovský Mikuláš návrh na vydanie platobného

rozkazu o zaplatenie 286 043,84 eur. V žalobe uviedol, že spoiočnost‘ ELTOS s.ro., ako zhotovitel‘

diela, a žalovaný ako objednávatef uzatvorili dňa 20.04.2010 Zmluvu o dielo Č. 92/2010,01/ŠKOL.

predmetom ktorej bob zhotovenie diela „Stavebné úpravy Základnej školy Demänovská cesta 5,

Liptovský Mikuláš“. Podľa článku 5.2 Zmluvy o diebo sa odporca zaviazal vyplatíť zhotoviteľovi sumu

895.620.05 eur. Dňa 29.12.2010 došlo k zániku zmluvy. ELTOS, s.r.o. vykonal v súvislosti s vytvorením

diela jednotlivé práce, ktoré vyúčtoval faktúrou Č. 20110016 na čiastku 353.725.62 eur s DPH. K danej

faktúre bol vystavený dobropis na základe žiadosti mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 30.05.2011 vo výške

49 269,92 eur s DPH a vrátenie neoprávnene vypiatenej čiastky vo výške 18 441,86 eur s DPH.

Konečná výška pohľadávky spoloČnosti ELTOS, s.r.o. voči mestu Liptovský Mikuláš je po odpočítaní

dobropisu vo výške 286 043.84 eur s DPH. Žalovaný si pod[a bodu 9.2 zmluvy uplatnil proti spoločnosti

ELTOS, s.r.o. právo na zmiuvnů pokutu za obdobie od 01.09.2010 do 31.07.2011 vcelkovej výške

747 842.70 eur a vykonal jednostranný zápočet vzájomných pohradávok. Po započítaní evidoval

žalovaný pohl‘adávku voči úpadcovi - spoločnosti ELTOS, s.r.o. - v celkovej výške 461 798,68 eur.

Žaiobca považoval započitanie zmluvnej pokuty po odstúpeni od zmluvy (od 29.12 2010 až do

31.07.2011) za neoprávnené. Započitanie bob vykonané jednostranným právnym úkonom mesta

Liptovský Mjkujáš zo dňa 17.08.2011. Podra 59 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obci

prevody majetku obce podliehajú schváleniu obecným zastupiteístvom. Súčasne podra 511.513 a 514

zák. Č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadeni najpodstatnejšie majetkovoprávne úkony obce podliehajú

schváleniu obecného zastupiteíswa. Zápočet nebol mestským zastupiteľstvom mesta Liptovský Mikuláš

schválený. Pohíadávka spobočnosti ELTOS, s.r.o. boba v zmysle Zmluvy o postúpeni pohfadávky dňa

03.01.2012 postúpená na spoločnosť AKT, s.r.o., 60 bob oznámené aj odporcovi dňa 03.07.2012. Toto

postúpenie odporca neakceptoval, a to z dčvodu, že takúto pohľadávku neeviduje. Vzhl‘adom na

uvedené takty a predložené dókazy navrhol, aby súd vydal platobný rozkaz, že žalovaný je povinný

zaplatiť žalobcovi peňažnú sumu 286.043,84 eur, spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,25% ročne zo

sumy 286.043,84 eur od 09.06.2011 do zapiatenia a nahradit‘ trovy konania pozostávajúce Zo súdneho

poplatku a trov právneho zastúpenia, ato všetko do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu.

V pripade, ak odporca podá v zákonnej lehote odpor. žabobca navrhol vydat rozsudok, že žalovaný je

povinný zaplatit‘ žalobcovi peňažnú sumu 286 043,84 eur, spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,25%

ročne zo sumy 286 043,84 eur Od 09.06.2011 do zaplatenia a nahradíť trovy konania pozostávajúce zo

súdneho poplatku a trov právneho zastúpenia, a to všetko do 3 dni od právoplatnosti rozsudku.

Dňa 10.07.2015 žalovaný doručil súdu procesný návrh na uloženie povinnosti žalobcovi zložiť preddavok

na trovy konania vo výške 5% zo žalovaného peňažného nároku (pohradávky). Pričom ak žalobca

preddavok na trovy konania v určenej lehote nezboži, tak súd konanie v lehote 15 dni od uplynutia lehoty

na zioženie preddavku na trovy konania zastaví.
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Spoločnost AKT s.r.o, so sidiom Čsl. Tankistov 206, 841 06 Bratislava, ičo: 45 954 496 ako veriteľ

peňažnej pohľadávky, mestu Liptovský Mikuláš ako dlžnikovi, oznámila postúpenie pohľadávky v celom

rozsahu vrátane úrokov z omeškania, trov konania, trov právneho zastúpenia a preddavku na trovy

konania, ktorý bol zaplatený veriteľom ako žalobcom v súdnom konaní, a to na základe zmluvy

o postúpeni pohľadávky zo dňa 01042016 na postupníka (nového veritefa) Z.A.K., s.r.o., so sidlom

Čsl. Tankistov 7222/206, 841 05 Bratislava, ičo: 47 231 734. V nadväznosti na oznámenie postúpenia

pohíadávky zo spoločnosti AKT s.ro. na ZAL<., s.ro., zaslalo mesto Liptovský Mikuláš dňa 22.04.2016

spoločnosti Z.A.K., s.r.o. reakciu, v ktorej uviedlo, že nie je dižnikom uvedenej spoiočnosti. Súčasne

uznesenim Čk 9Cb/137/2014-187 zo dňa 07.04.2016 Okresný súd Liptovský Mikuláš rozhodoi

o pripusteni spoločnosti Z.A.K., sto. do konania na miesto doterajšieho navrhovate[a AKT s.r.o. Proti

uzneseniu mesto dňa 28.04.2016 podalo odvoianie o ktorom rozhodol Krajský súd v Žiline dňa

28.09.2016 tak! že rozhodnutie okresného súdu potvrdil.

Dňa 01.07.2016 oznámil súdu svoj vstup do konania intervenient na strane žalovaného — mesta

Liptovský Mikuláš! spoločnosť 8 R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., z dčvodu, že má na

konani právny záujem, keďže v rovnakej skutkovej veci je na jej návrh vedené ině súdne konanie.

Na pojednávaní dňa 24.03.2017 bol vyhlásený rozsudok, ktorým súd rozhodoi tak! že mesto zaviazal

zaplatíť žalobcovi 19 59689 € s úrokom z omeškania 9,25 % ročne od 9.6.2011 a vo zvyšnej časti

žalobu zamíeto!. (Výška úrokov z omeškania ku dňu 21.06.2018 predstavuje sumu 12758,51 eur.)

Súčasne sůd priznal mestu nárok na náhradu trov konania v rozsahu 86,3 %.

Po doručeni pisomného vyhotovenia rozsudku sa všetky strany sporu odvolali, pričom súd v rámci

ďalšieho postupu tieto odvolania doručoval stranám, ktoré sa k nim vyjadrovali, resp. podávali repliky a

dupliky. Následne bol spis zaslaný na rozhodnutie Krajskému súdu v Žiline. ktorý ho však vrátil spáť

okresnemu súdu Z dčvodu chyby v pisani v rozsudku. Naposledy nám bob doručené opravně uznesenie

Okresného súdu Liptovský Mikuláš sp.zn. 9Cb/137/2014 zo dňa 07.11.2017! ktorým súd v rozsudku

opravil Psč sidla žalovaného. Súdny spis je opátovne na Krajskom súde v Žilino, ktorý by mal rozhodnúť

o podaných odvolaniach.

4. Žaiobca: I 8 R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., 50 sidIom Šoltésovej 2, 811 08

Bratislava, ičo: 36 865 265, správca konkurznej podstaty úpadcu ELTOS, s.r.o., 50 sldlom

ul. P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina, ičo: 36385 808

Právne zastúpený: IKRÉNYI 8 REHÁK, s.r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratisava, ičo: 36 854

808

Žalovaný: mesto Liptovský Mikuláš, so sidlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš!

ičo: oo 315 524,

Právne zastúpené: HADBÁBNA 8 spol., advokátska kancelária, s.r.o., Prielohy 101 2/1C,

01007 Žilina, IČO: 47249722

O zapIatenie 19.616,89 eur s prislušenstvom

Žalobou podanou na Okresný súd Liptovský Mikuláš dňa 16.01.2015 sa žalobca domáha, aby súd

uložil žalovanému povinnost‘ zaplatiť istmu vo výško 19616,89 eur titubom ceny plnenia zo Zmluvy
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odjelo č. 92/2010-1/ŠKOL., uzavretej dňa 2004,2010 medzi úpadcom, spoločnosťou ELTOS, S.Í.O., SO

sidlom ul. P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina, IČO: 36385808, ako zhotoviteľom a žalovaným ako

objednávatel‘om, ktorú si úpadca uplatnil voči žalovanému vystavením faktúry Č. 20110016 na sumu

353 725,62 eur, zniženej dobropismi vystavenými ůpadcom Č. 25110001 na sumu 18411,86 eur ač.

25110002 na sumu 49269,92 eur. Žalovaný si podľa bodu 9.2 zmluvy uplatnil proti úpadcovi právo na

zmluvnú pokutu za obdobie Od 01.09.2010 do 31.07.2011 v celkovej výške 747 842,70 eur a žalovaný

vykonal jednostranný zápočet vzájomných pohľadávok. Po započítaní evidoval žalovaný pohľadávku

voči úpadcovi v celkovej výške 461 798,68 eur. Žalobca považoval započitanie zmluvnej pokuty po

odstúpení od zmluvy (od 29.12.2010 až do 31 .07.2011) za neoprávnené, lebo odstúpenim od zmluvy

zanikla dohoda o zmluvnej pokute a po odstúpení od zmluvy sa úpadca nemohol dostať do omeškania

s realizáciou diela podľa zmluvy. Žalobca poukazoval aj na Dodatok Č. 2 k zmluve, ktorým bol zmenený

termín dokončenia diela, ato do 10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 2

(09.02.2011), tj do 09.12.2011, a preto sa úpadca nemohol dostať do omeškania so zhotovením diela

a porušiť povinnosf zhotovit‘ dielo včas a žalovanému nemohol vzniknúf nárok na zmluvnú pokutu za

obdobie od 29.12 2010 až do 31.07.2011. Žalobcovi mohol vzniknúť nárok na zmluvnú pokutu len za

obdobie od 01.09,2010 do 28.12.2010, čomu zodpovedá zmluvná pokuta vo výške 266 426,95 eur. Preto

po vykonani zápočtu pohľadávok je pohradávka úpadcu voči žalovanému vo výške 19616,89 eur.

Uznesenim Čk. 9Cb/24/2015-189 zo dňa 01.06.2016 súd prerušil konanie až do právoplatného

skončenia konania vo veci sp. zn. 9Gb/l 37/2014.

V obidvoch konaniach sp. zn. 9Gb/24/2015 a 9Cb/137/2014 sa koná o nárokoch navrhovateľov (správcu

konkurznej podstaty úpadcu a postupníka poh[adávky úpadcu) O zaplatenie ceny diela z tej istej Zmluvy

o dielo uzavretej medzi úpadcom a žalovaným. V konaní 9Cb/137/2014 si obchodná spoločnosť Z.A.K.,

s.r.o. uplatňuje poh[adávku vo výške 286 043,84 eur, ktorú mala nadobudnút‘ postúpenim od úpadcu

ELTOS s.r.o. ajej časť vo výške 19616.89 eur si uplatňuje spoločnosť I a R KONKURZY

A REŠ1RUKTURALIZÁCIE, ks., ako správca konkurznej podstaty úpadcu v konaní sp. zn.

9Cb/24/2015. Súd preto v súlade so zákonným ustanovením 5109 ods. 2 písm. c) OSP konanie sp. zn,

9Cb/24/2015 prerušil až do právoplatného skončenia veci sp. zn. 9Cb/137/2014. ktorého stranami sú

žaiobca spol. lAK., s.r.o. a žalovaný - mesto Liptovský Mikuláš, o zaplatenie 286 043,84 eur titulom

ceny diela Zmluvy o dielo Č. 92/2010-1-ŠKOL. Toto konanie doposiaí nebolo skončené.

5. Žalobca E L A N spol. s.r.o., 50 sidlom Brezovička 128, 08274 Brezovička, IČO: 3 561 276

Právne zastúpená: JUDr. Anna Žedényiová, advokát, Palackého 85/5, 911 01 Trenčín

Žalovaný: mesto Liptovský Mikuláš, ‚ se sidlom Štúrova 1989/41, 031 33 Liptovský Mikuláš,

Právne zastúpené: HADBÁBNA 8 spol., advokátska kancelária, s.r.o., Frielohy 1012/1 C,

010 07 Žilina, IČO: 47249722

O náhradu škody spósobenej nesprávnym úradným postupom

Žalobca sa podanou žalobou ZO dňa 30.05.2017 na Okresnom súde v Trenčíne domáha náhrady

škody spósobenej nesprávnym úradným postupom podra zákona č. 514/2003 Z.z. z dóvodu, že

žalovaný nesprávnym úradným postupom zmaril podnikateľský zámer žalobcu na vybudovanie
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HELIPORTU, a to najskór vydanĺm závázného stanoviska žalovaným v oficiálnom vyjadrení UHA

2011/00473-02-Bc zo dňa 08.02.2011 v znenĺ ako záväzně stanovisko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.

a nasledných jeho právnych aktov a vyjadrení. Súčastbu záväzného stanoviska je, že „Navrhované

funkčné využitie je v súlade s platným Ůzemným plánom mesta Liptovský Mikuláš. V priebehu realizácie

podnikatelského zámeru žalovaný svoje stanovisko zmenil a rovnako došlo k zmene územného plánu

Hlasovanie o zmene územného plánu však nemalo, podra žalobcu, všetky näležitosti, preto je zmena

územného plánu neplatná. Z tohto dövodu žalobca žiada, aby súd túto otázku neplatností územného

plánu právne posúdil ako prejudiciálnu otázku. Žalobca listom zo dňa 13.01 .2015 vyzval žalovaného na

uzavretie mimosůdnej dohody a nesprávny postup žalovaného oprel O ust. 14 ods. 1 zákona č.

514/2003 Z.z O zodpovednosti za škodu spósobenú pri výkone verejnej moci. podľa kterého územná

samospráva zccpovedá za škodu spósobenú nesprávnym úradným postupom. Žalobca si listom uplatnil

škodu vo výške 2765000€. Dňa 29.01.2015 bela mimosúdna dohoda uzavretá, Žalovaný nesplnil svoj

závazek o uitvrianie škody. Žalobca sa v žalobe zavázuje, že na určenie výšky škody dá vypracovať

znalecký posudok.

Vec je aktuálne v počiatočnom štádiu konania. Okresný sůd Trenčín doručil dňa 22.11.2017 mestu

žalobu spoločnosti E L A N spol. s r.o.. Vec je vedená pod sp. zn. 23C/23/2017. K žalobe bob

spracované právnym zástupcem mesta pisomné vyjadrenie, které bob odeslané súdu dňa 01.12.2017.

V zmysle nášho vyjadrenia namietame, že nesprávny úradný postup, tvrdený žalobcom, tento v žabobe

vecne ani právne nevymedzil a nepreukázal. Súčasťou vyjadrenia je aj námietka miestnej neprislušnosti,

keďže mesto ako žalovaný nemá sídlo v Trenčíne, ale v Liptovskom Mikuláši.

V rámci ďalšieho procesného postupu Okresný súd Trenčín postúpil vec na miestne prislušný Okresný

súd Liptovský Mikuláš. K dnešnému dňu vo veci nebole vytýčené pojednávanie.

6. Žabobca: REALITY — X24 Cz s.ro, so Nám. 1. Máje 1605, 688 01 Uherský Brod. Česká republika,

iČO: 29213754

Pravne zastúpená: Advokátska kancelária JUDr. AŽALTOVIČ Sc PARTNERS s.r.o.,

Potočná 650J135B, 911 01 Trenčĺn, iČO: 36857882

Žalovaný. mesto Liptovský Mikuláš,, so sidlom Štúrova 1989/41, 031 33 Liptovský Mikuláš

Právne zastúpené: HADBÁBNA Sc spol., advokátska kancelária, s.r.o., Prielohy 1012/1C,

010 07 Žilina

O náhradu škody

lšlo o tri žaloby. a) sp. zn. 1OC/61/2016 o zapiatenie 25 559,62 €s prisl.

b) 5. Zn. liC/l 5/2017 o zaplatenie 30 108,51 €s prisl.

c) sp. zn. 4C/1 1/2017 o zaplatenie 22055,33 € s prisl.

Spory so spoločnosťou REALITY — X24 CZ s.r.o., Uherský Brod, ČR, sa týkajú náhrady údajnej

škody, ktorá mala spobočnosti vzniknút‘ ůdajným nesprávnym úradným postupom. resp. údajnou

nezákonnosťou rozhodnuti, ve veci vyrubenia miestnej dane za roky 2006, 2007 a 2014.
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Vo všetkých troch súdnych konaniach prebehli počiatočné pĺsomné úkony sporových strán, tj. boli

podané vyjadrenia k žaloba, repliky a dupliky a mali sa vo ved uskutočniť pojednávania, ktoré bolí

odročené na neurčito.

Následne boli vo všetkých troch veciach podané zo strany žalobou späťvzatia žalób, pričom vo všetkých

konaniach už súd rozhodol o zastavenĺ konani. Mestu priznal plnú náhradu trov konania. Predmetom

súdnych konaní je len rozhodovanie o uložení povinnosti žalobcovi uhradíť mestu trovy konania v

konkrétnej výška
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