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Správa o súdnych sporoch mesta 

Správa o súdnych sporoch mesta obsahuje súhrn čiastkových správ o súdnych sporoch 
Mesta Bardejov v tomto č lenení : 

A) súdne spory vo veciach majetku spojené s objektom Strecliska obchodu a služieb 
Bardejovské Kúpele. 

B) súdny spory vo veciach majetku (nehnutel'nosti - stavby, pozemky a pod.) 
C) súdne spory vo veciach majetkových práv (pohl'adávky, závazky) 
D) súdne spory vo veciach bytov a nebytových priestorov (nájomné, vypratanie bytov 

resp. nebytov ých priestorov, hlasovanie vlastníkov bytov) 
E) súdny spor z oblasti správ neho súdnictva 

V s účasnos ti zabezpeč uj e právne zastupovanie mesta odd. správy maj etku MsÚ 
a kancelária prednostu MsÚ, referát právny a priestupkov v súčinnosti so spoločnosťo u 
Advokátska kancelária JUDr. Peter Kerecman spoločnosť s ručením obmedzeným ako 
zmluvným partnerom mesta na základe Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci. Právnym 
zástupcom Mesta Bardejov v právnych veciach súvis iacich s bytmi a neby tov ými priestormi 
je advokát JUDr. Jozef Stašák. 

A) Správa o súdnych sporoch vo veciach majetku spojených s objektom 
Strediska obchodu a služieb Bardejovské Kúpele 

1. Mesto Bardejov cla 1. JUDr. Juraj Gavalčin - SPK úpadcu Miroslav Sobol' - SaS 
Slovensko, 2.lng. Peter Maciboba- SKP úpadcu INKA s.r.o., JUDr. Ladislav Janči 
Pt·edmet sporu: o určenie ncexistencic pt·áv, sp. zn. 3 C SQ/04 
Pt·ávne zastúpenie: ADVOKÁ TSKA KANCELÁRIA Jl1Dr. Pete1· Kerecman spoločnost' 
s ručením obmedzeným 
Dotýka sa: MsÚ BJ oddelenie SM 

Odstúpením od kúpnej zmluvy zo diía 26. I I. 1 996 žalobcom Mestom Bardejov 
uzav retej s právnym predchodcom žalovaného v 2. rade (lNKA s. r.o.) sa zmlu va od začiatku 
zrušuj e. Platným a úč inným odstúpením od kúpnej zmluvy clila 07. Ol. 1998 zaniká právny 
dóvod, na základe ktorého sa právny predchodca žalovaného v 2. rade stal vlastníkom 
nehnuterností v katastrálnom území Bardejov, zap ísaných na LV č . 8094 a obnovuje sa 
preclchádzajúci stav. S poukazom na skutočnosť, že záložný dlžník nebol vlastníkom 
nehnutel'ností, nemoho l platne uzav rieť citovanú záložnú zmluvu. 

Na základe zmluvy o postúpení pobl'aclávky medzi spoločnosťou ARC HÍV - SLUŽBY 
s.r.o. ako postupcom a .J UDr. Ladi slavom Jančí m ako postupníkom prešla na .I UDr. Janči h o 

pohradávka vo výške 632.01 2,22 € s prís lušenstvom, ktorá vznikla na základe zml u vy 
o poskytnutí finančných prostriedkov uzavretej medzi právnym predchodcom - veritel'om 
Miros lavo m Sobol'om - SaS Slovensko a dl žníkom - INKA, spo ločnosť s ručením 
obmedzeným, Bardejov. JUDr. Ladislav J anč i doručil Mestu Bardejov Oznámenie o začatí 

výkonu zátažného práva zo di1a 24. 04. 2009. V reakcii na LCJ boli v spolupráci s Advokátsko u 
kanceláriou Eva Petránová, s.r.o. uskutočnené ti eto opati.e:1ia smeruj úce k zabezpečeni u 
ochrany maj etku mesta: 

1. zápi s poznámky na li st v lastníctva č. 8094, že sa vedie konanie o výmaz záložného 
práva na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. 3 C 59/04. 
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2. clila 30.04.2009 bol podaný návrh na vydanie p1dbežného opatrenia, ktorým sa 
zakazuj e JUDr. Jančimu realizovat' výkon záložného práva. 

3. zápis poznámky na LV č. 8094, že bol podaný náv rh na vydanie predbežného 
opatrenia a následne aj zápis poznámky, že predbežné opatrenie bolo vydané 

Uznesením OS Bardejov zo di1a 13.05.2009 bolo vydané predbežné opatrenie, ktorým 
sa zakazuj e JUDr. Ladislavovi .lančimu realizovat' výkon záložného práva do právoplatného 
skončeni a súdneho konania v tejto veci. 

Hned' po doručení uznesenia bola zapísaná poznámka na liste vlastníctva. 

Vyjadrenie k odvolaniu proti predbežnému opatreniu pripravila spol. Palša a partneri 
Advokátska kancelária spol. s r.o . 

Predbežné opatreni e bol o Krajským súdom v Prešove uznesením zo clila 27.8.2009 
potvrdené. 

Na základe podnetu JUDr. .l ančiho však Generálna prokuratúra SR podala dr1a 
15.03 .2010 mimoriadne dovolanie na Najvyšší súd SR proti rozhodnutiu Krajského súdu v 
Prešove. Vyjadrenie k mimoriadnemu dovolani u bolo vypracované spol. Palša a partneri 
advokátska kancelária spol. s r.o. 

Naj vyšš í súd uznesením zo dr1a 29.7.20 10 zrušil prt-dbežné opatrenie a vrátil vec na 
nové konanie na Okresný súd Bardejov. 

Dr1a 11.01.20 ll Okresný súd Bardejov opatovne nariadil predbežné opatrenie, ktorým 
zakáza l realizovat' výkon záložného práva na označených nehnutel'nosti ach do právoplatného 
skončeni a súdneho konania vedeného na tunaj šom súde pod sp. zn. 3C 59/04. 

Voči tomuto predbežnému opatreniu bolo zo strany JUDr. .J anč iho podané odvolanie. 

Krajský súd v Prešove uznesením zo clila 17.5.2011 potvrd il predbežné opatren ie. 
Proti rozhoclnutiu odvo lac ieho súdu podala na základe podnetu .JUDr. .J a nčiho Generálna 
prokuratúra SR mimoriadne dovolanie na Najvyšší súd SR. Najvyšší súd ako dovolací súd 
uznesením zo df1a 28.6.201 2 zrušil predbežné opatrenie a vec vrátil Okresnému súdu 
v Bardejove na nové konanie. 

Mesto Bardejov vza lo dr1a 17 .I 0.2012 návrh na vydanie predbežného opatrcni a spat'. 
Na základe tohto náv rhu bolo konanie o vydanie predbežného opatreni a zastavené. 

Rozsudkom Okresného údu Bardejov zo d!la 07.09.2011 bola žaloba vo vcci samcj 
zamietnutá. 

011a 17. 10.20 ll bol o voč i tomuto rozsudku podané odvolanie. 

Krajský súd uznesením zrušil rozsudok Okresného súdu Bardejov a vrátil mu vec na 
nové prejednanie a rozhodnutie. Doposial' vo veci nebolo rozhodnuté a ani vytýčené 

pojednávanie na okresnom súde. 

2. Mesto Bardejov c/a 1. SIBERIA S.Lo., 2. Liptovsl\.á dražobná a a·ealitná s.r.o., 3. 
C.l.B.C. (CORPORATE INTERNATIONAL BUREAU OF COMMERCE) 
INVESTMENT Ltd., sídlo Michalakopoulou Stt·eet 25, 3rd tloor 303, Nicosia 1075, 
Cyprus 
Predmet sporu: o o zdržanie sa zásahov do vlastníckcho práva, sp. zn. 5 C 213/2012 
Právne zastúpenie: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Ken!cman spoločnost' 
s ..učením obmcdzeným 
Dotýka sa: MsÚ BJ oddelenie SM 
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- po tom, čo bolo Najvyšším súdom SR zrušené právoplatné predbežné opatrenie, ktorým sa 
zakázalo JUDr. Jančimu vykonat' dobrovol'nú dražbu, bol opatovne spustený celý proces 
predaja Strediska obchodu a služieb formou dobrovol'nej dražby. ADVOKÁTSKA 
KANCELÁRlA JUDr. Peter Kerecman spoločnosť s ručením obmedzeným preto vypracovala 
nový návrh na vydanie predbežného opatrenia sinými právnymi argumentmi postavený na 
iných právnych skutočnostiach . 

- veci samej predchádzalo konanie Mesto Bar·dejov c/a 1. SIBERIA s.r·.o., 2. Liptovská 
dražobná a realitná s. r. o. o nariadenie predbežného opatrenia na zdržanie sa výkonu 
dobrovol'nej dražby prcd začatím konania vo vcci samt~j vedené pred Okresným sú dom 
Bardejov pod sp. zn. 7 C 54/2012 
- 20. septembra 2012 bol podaný návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým sa malo 
zakázat' reali zovat' vyhlásenú dobrovol'nú dražbu; 
- uznesením č . k. 7 C 54/2012-64 z 21. septembra 2012 boto návrhu vyhovené a žalovaným 
uložená povinnost' zdržať sa výkonu záložného práva; 
-žalovaní sa voči predbežnému opatreniu odvolali; 
- uznesením Krajského súdu v Prešove č. k. 2 Co 122/2012-131 z 29. novembra 201 2 boto 
predbežné opatrenie súdu prvého stupňa potvrdené; 
- predbežné opatrenie nadobudlo pn1voplatnosť 25. janu~íra 2013; 
- žaloba vo veci samej podaná di1a 20. decembra 2012; 
- vyjadrenie k podaniu žalovaných na výzvu súdu 22. júla 2013 ; 
- 14. augusta 2013 návrh na vydanie predbežného opatrenia po postúpení pohl'adávky 
póvodného žalovaného v 1. rade na C.l.B.C. INVESTMENT LTD 
- uznesením č. k. 5 C 2 13/201 2-180 z 16. augusta 2013 bolo návrhu na vydanie predbežného 
opatrenia vyhovené; 
- vyjadrcnie k odvolaniam žalovaných podané 9. septembra 2013 a 16. októbra 201 3; 
- uznesením Krajského súdu v Prešove č. k. 21 Co 199/2013-27 J z 25 . febru~tra 2014 
uznesenie o pred bežnom opatrení potvrdené a odvolania sča~ ti odmietnuté; 
- doložka o právoplatnosli nevy:::načená ; 

- termín pojcdnúvania urgovaný 4. marca 2014; 
- poj edn~tvani e vo veci bol o vytýčené na 29.05.2015 

4. JUDr. Janči c/a Mesto Bardejov 
Predmet sporu: o náhradu škody, sp. zn. 2 C 66/2012 
Pr·ávne zastúpenie: JUDr. Potičný 

Dotýka sa: MsÚ BJ oddelenie SM 

Dňa 24.01.2013 nám bolo doručené uznesenie Okresného súdu Bardejov, ktorým pripustil 
zmenu žaloby JUDr. Janč iho , na základe ktorej rozš íril petit žaloby o náhradu škody 
z póvodných 42.573,89 € od 27 .04.2012 do zaplatenia o ďal ších 900.000 € od 14.01.20 13. 
Núhradu škody odóvodnil tým, že mu Mesto Bardejov predbežným opatrením zabránilo 
vykonat' dobrovol'nú dražbu, čím mu vznikla škoda. Po doručení potrebn),ch príloh sme sa 
k predmetnej žalobe d!'ía 08.03.2013 vyjadrili. Poj ednávanie doposial' vytýčené nebolo . Dt'ía 
02.04.2013 nám bolo doručené uzneseni e, ktorým súd pripustil zmenu ža lobcu z J U Dr. 
Ladi slava .Tanč iho na spol. ObaB s.r.o., Masadkova 2710/21, 080 Ol Pr·ešov a to z dovodu 
postúpenia pohl'adávky. Zo strany mesta bol podaný návrh na prerušenie konania do doby 
rozhodnutia vo veci samej sp. zn. 5 C 213/2012. O tomto návrhu rozhodol Okresný súd 
v Bardejove tak, že zamietol náš návrh na prerušenie konar;:a. Voči tomuto rozhodnutiu sme 
sa odvolali. O našom odvolaní doposial' rozhodnuté nebolo. 
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B . Správa o súdnych sporoch vo veciach majetku 
(nehnutel'ností- pozemky, stavby a pod.) 

1. Slovenská republ ika, SPF c/a Mesto Banlej ov 
Predmet spo.-u: o u rčcnie vl. práva k nehnutel'nostiam, sp. zn SC 11 1/02 
Právne zastúpenie: odd. SM, JUDr. Potičný 
Dotýka sa: odd. SM 
- dúa 9.1 2.2003 pojednávanie odročené z d6vodu ne účasti zástupcu SPF 
- dúa 8.3.2004 pojednávanie odročené na ne určito z d6vodu ďa l š i eho dokazovania a potreby 
vypracovani a znaleckého posudku 

Keďže znalecký posudok j ednoznačne určil , že pozemky majú patri ť do vlas tn íctva SPF, 
malo Mesto Bardejov zá ujem o mimosúdnu dohodu a požiadalo o od ročen ie pojednávani a. 
Primátorským li stom zo dl'ía 1.12.200S bol požiadaný generálny riaditel' SPF o stretnutie 
a prerokovani e celej záležitosti . V odpovedi sme však opi:itovne boli odkázaní na jedna nie 
s Ing. Mihokom a právnou zástupkyňou SPF JUD r. Polašéákovou. Jednanie prebehlo d1'1a 
13 .3.2006 v Prešove, kde núm bolo prezentované stanovisko SPF. SPF v tomto štád iu už 
žalobu s ti ahnuť nem6že. 
-uznesením OS Bardejov clila 2 1.1 1 .2006 bol nariadený kontrolný znalecký posudok 
-listom zo d11a S.2.2007 bol na SPF zaslaný li stinný dokaz (hospodárska zmluva) preukazuj úci 
vlas tnícke právo k predmetným nehnutel'nosti am v prospech mesta. Takti ež prebehl o 
rokovanie s právnou zástupkyllou o mimosúdnom ukončení sporu . 
- pojednávani e bol o odročené na dell 12.06.2008 s tým, že mesto je pov inné pred l ož i ť ori ginál 
li st iny a súd si vyžiadal identifikáciu z katastra. 
- rozsudkom OS Bardejov zo clila 26.08.2008 súd žalobu zamietol 
- v zákonom stanovenej lehote bolo napriek vzújomnej dohade so zástupcami SPF podané 
odvolanie 
- d1'1a 15. 12.2008 bolo zaslané súdu naše vyjadrenie k odvolaniu 
- uzncsením Krajského súdu Prešov bol rozsudok OS Bardejov zrušený a vec vráten[t na 
opi:itovné prerokovanie 
- na základe stanov iska Krajského súdu Prešov je pravdepodobné, že Mesto Bardejov nebude 
v tejto vec i úspešné a v prípade neúspechu by mesto pri šlo o značnú časť pozemkov 
- pojednávanie zo dúa 26. 03.20 12 bol o odročené na de11 12. 06.20 12 za účel om mimosúdn ej 
dohody a predvolanie svedka Ing. Mihoka. 
- uznesením Okresného súdu pod sp.zn. se 3S/2008, ktorť nám bolo doručené 06. 12.20 12 
bolo vydané predbežné opatrenie, na základe ktorého sme pov inný sa zdržať prevod u, 
prenájmu, za loženia parc. eKN 11 48/1 , EKN 2937 a EKN 2938 
- na pojednávaní diía 28.03.201 3 bol ako svedok vypočutý lng. Mihok, pojednávanie bolo 
odročené za úče l om úpravy petitu žaloby na de1'1 13.06.201 3. 
- Rozs udkom OS Bardejov sp. zn. se 3S/2008 zo d1ía 30. 10.20 14 súd urč il , že parc. CKN 
1148/1 o výmere 63 341 m2, ostatná plocha, E KN 3937 o výmere 29 540 m2, ornú p6da a E 
KN 2938 o výmere 42 022 m2, ostatnú pl ocha v k.ú. Dlhá Lúka je vo vlastníctve Slovenskej 
republi ky v zastú pení SPF. V prevyšujúccj častí vy lúč il vec na samostatné konanie. 

2. Jbby Kleiner, Brooklyn a spol. cla Mesto Bardejov 
Predmet sporu: o určen i e vlastníckeho práva a vydanie nchnutel'nosti, sp. zn . 7C 
437/1999 
Právne zastúpenie: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDL Peter Kuecman spoločnost' 
s ručením obmedzeným 
Dotýka sa: odd. SM, Bardbyt, s.r .o. 
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- žalobcovia sa v konaní domáhajú , aby súd určil , že prechod vlastníckeho práva 
k nehnutel'nostiam zapísaným v pozemnoknižnej vložke č. 85 v k. ú. Bardejov pod Al ako 
dom č. p. 85 a dvor Miestna trať spolu s pozemkom parc. mpč. 173 o výmere 617 m2 v celosti 
na Československý štát v práve MNV - bytový odbor v Bardejove pod B5 je neplatný, aby 
súd určil , že nehnutel'nosti zapísané v pozemnokni žnej vložke č. 85 k. ú. Bardejov pod Al 
ako dom č.p . 85 a dvor Miestna trať spolu s pozemkom parc. mpč. 173 o výmere 617 m2 
patria do dedičstva po vlastníkoch zapísaných v póvodne pozemnoknižnej vložke č. 85 k. ú. 
Bardejov - Rozália Rubin, Izrael Rubin , Dávid Treite1 a súčasne, aby súd určil , že 
nehnutel'nosti sú v podielovom spoluvlastníctve žalobcov v 1., 9. a ll. rade a aby súd zaviazal 
žalovaného vydat' žalobcom v 1., 9. a ll. rade ich spoluvlastnícke podiely 
-24. 08. 2005 - vyjadrenie žalovaného, návrhy na ďalši e dokazovanie 
-13. 02. 2006- vyjadrenie žalovaného 
-15. 02. 2006 - účast' na súdnom pojednávaní 
-15 . 02. 2006- vyjadrenie žalovaného 
-13. 03. 2006 - žiadosť o zaslanie písomného stanoviska žalobcu k vyjadreniu žalovaného zo 
d1'la 13. 02. 2006 a 15 . 02. 2006 
-06 . ll. 2006 - ž i adosť o konanie vo veci a vytýčenie termínu súdneho pojednávania 
-24. Ol. 2007 - žiadosť o konanie vo veci a vytýčenie termínu súdneho pojednávania 
-11. 05. 2007- vyjadrenie žalovaného 
-29. 05. 2007 - účast' na súdnom pojednávaní 
-13. ll. 2007 - vyjadrenie žalovaného k podaniu žalobcov - úprave petitu žaloby zo dl'la 29. 
06. 2007 
- súdny spor sa tiahne od roku 1999 a po dvoch rozhodnutiach Okresného súdu Bardejov, 
ktorým žalobu zamietol, bol na základe právneho názo ru a stanoviska Krajského súdu Prešov 
zo d1'la 28.09.20 ll bol vynesený rozsudok Okresného s údu v Bardejove, že predmetné 
nehnutel'nosti patria do dedičstva po nebohých Rozália Rubin, Izrael Rubín a Dávid Treitel. 
- voč i tomuto rozsudku bolo podané odvolanie 
- uznesením Krajského súdu Prešov bola vec vrátená na ďalšie konanie 
- rozsudkom Okresného súdu Bardejov zo dňa 03.10.2013 hola žaloba v celom rozsahu 
zamietnutá 
- d1'la 10.03.2013 nám bolo doručené odvolanie ža lobcov, vec je na Krajskom súde v Prešove 
- rozsudkom Krajského súdu v Prešove sp. zn. Co/79/2014 zo dňa 26.02.2015 súd 
rozhodol, že žalobcovia sú vlastníkmi pozemkov C KN 659/1 a CKN 659/3 a domu súp. 
č. 56 ležiacom na parc. CKN 659/3. 
- rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 06.03.2015 a nie je proti nemu riadny opravný 
prostriedok 
-v zákonom stanovenej lehote bolo podané dovolanie na Najvyšší súd SR. 
- v prípade neúspechu by prišlo Mesto Bardejov o objekt sup. č. 56 na Stocklovej ulici 
(bývalé KOVO) 

3. Mesto Bardejov c/a Bardejovské kúpele a.s. 
Predmet sporu: o určenie vlastníckeho práva a vydanie nehnutel'nosti, sp. zn. 4C 

407/1999 
Právne zastúpenie: JUDr. Potičný 
Dotýka sa: odd. SM 
-20. 02. 2006 - žiadosť o identifikáciu parciel - Sprúva katastra Bardejov 
-13. 02. 2006- oznámenie, vyjadrenie žalobcu 
-15. 03. 2006- vyjadrenie žalobcu 
-14. 03. 2007- návrh na vydanie predbežného opatrenia 
-02. 04. 2007 - žiadosť o zaslanie znaleckého posudku 
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-09. 05. 2007- doplnenie návrhu na vydan ie predbežného opatrenia 
-07. 05 . 2007 - vydané uznesenie konajúceho súdu, ktorým bol odmietnutý návrh žalobc u na 
vydanie predbežného opatrenia 
-15. 05. 2007 - odvolanie ža lobcu proti uzneseniu č . k. 4C 407/99 z 07. 05 . 2007 o odmie tnutí 
náv rhu na vydanie predbežného opatrenia 
-22. 08. 2007 - doručené uznesenie konajúceho súdu, ktorým súd návrh žalobcu na vydanie 
predbežného opatrenie zamietol 
-27. 08. 2007 - odvolanie žalobcu proti uzneseniu č. k. 4C 407/99 zo dfía 20. 08. 2007 
o zamietnutí predbežného opatrenia 
-ll. 09. 2007 - doplnenie odvolania žalobcu proti uzneseniu č. k. 4C 407/99 zo dt'ía 20 . 08. 
2007 o zami etnutí predbežného opatrenia, predloženi e li stinného cl6kazu 
-10. 12. 2007 - doručené uznesenie konajúceho súclu zo clll.a 14. ll . 2007, ktorým súd priznal 
znalcovi Ing. Pavlovi Král'ovi , Sviclník za vypracovanie znaleckého posudku oclmenu vo 
výške 120.000,- Sk a náhradu hotových výclavkov vo výške 3.380,- Sk 
-20. 12. 2007 - spracované a podané oclvolanie žalobcu proti uzneseniu č . k. 4C 407/99 zo 
dlí a 14. ll. 2007, o tomto odvolaní s úd doposial' nerozhoclo l 
-06. 12. 2007 - u skutočnen é poj eclnávanie vo vec i - súcl žalobu zamietol 
- clťía 05.03.2008 doručený rozs uclok OS Bardejov, ktorým zamieta ža lobu a priznal trovy 
konania žalovaném u 257.665,- Sk a znalecké vo výške 103.380,- Sk 
- cl!'ía 11 .03.2008 bolo voči tomuto rozhocln utiu podané oclvolanie a uhraclcný popl atok za 
oclvolanie vo výške 3000,- Sk. 
- vo vec i rozhoclol KS Prešov tak, že vrátil vec na opatovné prerokovanie na OS Bardejov 
- rozsuclkom OS Bardejov bola žaloba opatovne v celom rozsahu zamietnutá 
- proti rozsudku bolo podané oclvolan ie 
- Krajský súcl takmer v ce lom rozsah u žalobu zamietol , okrem niektorých pozemkov pocl 
cestami. V tejto vec i vec vrátil KS na ďal š i e konani e na okrcsný súd , kde sa uskutočnil o 

pojed náva nie d1'ía 26.05.20 ll , ktoré bolo odročené za úče l om špec ifíkácie petitu žaloby 
- špecifikác ia bola súclu precl ložená 
- rokovania o mimosúdnom urovnaní sporu boli ncúspešné a Mesto Bardejov bude nútené 
zaplatit' značné trovy konania 
- posleclné pojeclnávanie bolo odročené na neurčilo z cl6vodu ďalši eho vyjacl renia právneho 
zástupcu žalovaného a predloženia ďal š í ch cl6kazov. 
- v s účasnosti je predmetom sporu už iba niekol'ko parciel, ktoré tvorili bývalé cesty 
a prístupové komunikácie 
- na pojednávaní di1a 09.04.2015 bol o rozhodnuté, že je potrebné nové znalecké dokazovanie 
a p6voclný znalecký posudok je už nepoužitel'ný a geometrický pl án nezapísatel'ný. Mesto 
Bardejov to bude stát' ďal š i e fínančné prostri edk y. 

4. Imrich Holováč a spol. c/a Nina Rapapot-tová a spol. 
- sp. zn. 2C 172/2004 
Prcdmct sporu: o vpis vlastníckcho práva na základe skutočnej držby 
Právne zastúpcnie: odd. SM, JUDr. Potičný 
Dotýka sa: odd. SM, Bardbyt, s.r.o. 
- na OS Bardejov žalobcovia sa domáhaj ú vlastníckeho práva k nehnutel'nosti meštianskcmu 
domu na RN v Bardejove č. 38 postaveného na parc. C KN 898 a to na zákl ade držby po 
p6voclných židovských vlastníkoch. 
- o tejto veci už bolo raz právoplatným rozsudkom KS v Prešove zo d1'ía 28. 10.2008 
rozhodn uté, no napriek tomu sa žalobcovia snaž ia prostrecl11íctvom mimoriaclnych opravných 
prostri eclkov a cez verejného ochrancu l'udských práv o :t.ískanie vlastníctva. V žiaclnom z 
týchto konaní cloposial' neuspeli , no napriek tomu opatovne podali žalobu. 
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- pojednávanie zo dfía 14.05.2009 odročené za úče l om ďa l š i eho dokazovania 
- uznese ním OS Bardejov bolo konanie zastavené 
- prot i uzneseniu bolo ža lobcami podané odvolanie 
- uznesením KS Prešov zo dť1a 26.11 .2009 bolo potvrdené uznesentu Okresného súdu 
Bardejov 
- proti uzneseniu KS Prešov podali žalobcov ia dovolanie na Najvyšší súd SR 
- Najvyšší súd vec vrátil pre fo rmálne nedostatky 
- rozhodnutím OS Bardejov zo dt'í.a 8. 11 .20 ll bola žaloba opatovne zamietnutá, pri čom proti 
rozhodnutiu súdu žalobcovia podali odvo lanie 
- uznesením Okresného súdu Bardejov zo di1a 03.03.201 4 bolo konanie zastavené 
- pro ti uzneseniu bolo zo strany žalobcov podané odvo lanie 

5. Daniel Čupa - BUS TRANS, Kutuzovova 19, Bardejov, IČO : 30 632 021 c/a Mesto 
Baťdejov 

- sp. zn. 5C/59/2014 
Pťedmet sporu: nahradenia p1·ejav u vó le 
Právne zastúpenie: JUDr. Potičný 
Dotýka sa: odd. SM 
- V súl ade s platn ými práv nymi predpismi , vtedy platn ými Zásadami hospodárcnia 
a naklada nia s majetko m mesta a uznesením MsZ č. 30/2001 zo di1a 06.09 .200 1 uzatvor il o 
Mesto Bardejov ako "teraj ší vlastník" a "prenajímatel'" s Danielom Čupom - BUS TRANS, 
Kutuzovova 19, Bardejov ako "budúci vlastník" a "nájomca" dt1a O 1.10.200 I Zmluvu 
o budúcej kúpncj zmluve čí s l o: Majet. 243 0/01 -1 a Zmluvu o nájme nehnutel'ností č ís l o: 

Majet. 2430/01 -2. 
- Na základe žiados ti p. Daniela Čupu o odkúpenie pozemkov, aj kecl' nebola dodržaná 
podm ienka výstavby po l yfunkč ného objektu, bo lo po prerokovaní v prís lušných orgánoch 
mesta rozhodnuté uznesením MsZ č. 57/20 13 zo dt'ía 26.09.20 13. Mestské zastupitel'stvo 
v Bardejove schvá lilo osobitným zretel'om priamy predaj pozemku parc. C KN 2136/2 vo 
výmere 44 7 m2, ku !túra pozemku - zastavanft plocha, parc. C KN 2138/2 vo výmere 1325 m2, 

kultúra pozemku - záhrada, v k.ú . Bardejov, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 

58/2013, ktorá je vo výške 53.400 €, po započ ítaní zaplateného nájomného vo výške 1.146,98 
€. Výsledná kúpna cena po započítan í nájomného je 52.253,02 €. 
- Dt1a 10.0 1.201 4 nám bol do ručený podnet - ž iadosť o s účinnosť Okresncj prok uratúry 
Bardejov - a to poskytnu tie kompletného spisového materiálu. Celý spisový materiál bol 
okresnej prokuratúre doruče n ý. 

- Dňa 21.05.20 14 nám bola doručená žaloba na základe, ktorej žalobca požad uje uzatvorcni e 
kúpnej zmluvy za póvod nú cenu podl'a Zmluvy o budúcej kúpncj zmluve a to vo výške 
8.028,88,- Eur a to aj napri ek tomu, že podmi enky Zmluvy o budúcej kúpnej zm luve 
dodržané neboli . 
- k žalobe sme sa vyjadri li dt1a 03.06.201 4 
- pojednávanie doposial' vytýčené nebolo 

6. Pavol Kukl'a, Gróner 1204, 085 Ol Ba•·dejov c/a Mesto Bardejov 
- sp. zn. lC 19/2014 
Predmet sporu: o určcn ie vlastn íctva k nchnutel'nostiam 
Právne zastúpenie: JUDL Potičný 

Dotýka sa: odd. SM 

- Mesto Bardejov je v s účasnos ti vl as tn íkom parc. E KN 1169/4 o výmere 1025 m2, druh 
pozemku orná póda, vedenom na Okresnom úrade Bardejov, katastrálny odbor na LV č. 
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11832. Navrhovatel' vo svojej žalobe opiera svoj nárok na časť nehnutel'nost i vo vlastnictvc 
Mesta Bardejov, ktorú by mal získat' vydržaním. Jde o časť cesty na Gróneri , ktorú si 
svojvo l'ne ohrad il a bez stavebného povolenia na nej postavil murovanú ga ráž. Jed nou 
z podmienok stanovených § 134 Občianskeho zákonníka je dobrá viera (clobromysel'nosť) 
a oprávnená držba. Máme za to , že navrhovatel' ani jednu z týchto podmienok nesplnil. 
- dlí a 25.03 .20 14 sme sa k žalobe vyjaclrili 
- pojeclnávanie cliía 26.03.20 15 bolo odročené na ne urč ito 

7. SATEL, a.s. Poprad "v konkurze" c/a Mesto Bm·dejov 
- sp. zn. lC/139/2013 
Predmet sporu: o m·čenie vlastníckeho práva a o nariadenie predbežného opatrenia 
Právne zastúpenie: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Kerecman spoločnost' 
s ručením obmedzeným 
Dotýka sa: odd. SM, Bardbyt, s.r.o. 

- Okresný súcl Bardejov uznesením zo clila 05.08.2013 zakázal žalovanému - Mesto Bardejov 
J>redat', darovat', zameniť, za ložit', zaťažiť vecným bremenom, predkupným pt·ávom, 
vložit' ako vklad na podnil\.anie, ručit', meniť podstatu, dat' súhlas s dobrovol'nou 
dražbou, nehnutel'nosti zapísané na LV č. 6279 pre okres Bardejov, obec Bardejov, v k.ú . 
Bardejov ako pozemky parcely registra C evidované na katastrálnej mape parc. č. 751/1 -
zastavané plochy a náclvoria o výmere 427 m2, parc. č. 752 - zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1277 m2, parc. č . 760 - zastavané plochy a nftdvoria o výmerc 709 m2, parc. č. 764 -
záhrady o výmerc 4503 m2, parc. č. 768 - zastavané plochy é' nádvoria o výmcrc 148 m2, parc. 
č. 769 - záhrad y o výmere 535 m2, parc. č. 770 - zastava n~ plochy a nádvo ri a o výmere 283 
m2

, parc. č. 772 - záhrady o výmere 263 m2, parc. č . 77311- zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 296 m2, parc. č. 773/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2 , parc. č . 774 
- záhrady o výmcre 307 m2 , parc. č. 776/3 - zastavané plochy a nádvo ri a o výmere 265 m2, 

parc. č. 78011 - zastava né plochy a nádvoria o výmere 542 m2, parc. č. 78 1 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 217 m2, parc. č. 782/1 - zastavané plochy a nádvoria o vý mere 
235 m2

, parc . č . 782/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 313 m2 a ako stavby - súpisné 
č í s l o 24 - DOM MEŠTIANSKY, postavený na parcele č . 782/1, súpi sné č í s l o 25 - DOM 
MEŠTIANSKY, postavený na parcele č. 781 , súpisné č í s lo 26 - DOM, postavený na parcele 
č. 780/ 1 a súpisné č í s l o 94 - HRUBÁ BAŠTA, postavený na parcele č. 75 1 ll. 
- voč i takémuto uzneseniu bolo podané odvolanie. Uznesením Krajského súcl u v Prešove zo 
dt'ía 8. 10.20 13 bol o uznesenie Okresného s údu Bardejov potvrdené a prcto v súčasnosti pt·e 
Mesto Banlejov platí zákaz predať, darovat', zameniť, založit', zat'ažiť vecným 
bt·cmenom, predlmpným právom, vložit' ako vklad na podnikanic, mčiť, meniť 

podstatu, dat' súhlas s dobrovol'nou dražbou so žalovanými nchnutcl'nosťami. 
-dt'ía 23. 12.201 3 nám bola doručená výzva Okresného súdu v Bardejove, aby smc sa vyjadrili 
k žalobe, predmetom ktorej je tvrclenie ža lobcu, že kúpna zmluva zo clila 16.09.1996 
uzatvorená Mestom Bardejov ako kupujúcim a spol. SATEL, a.s. ako prcdávajúcim 
predmetom, ktorej boli vyšš ie uvedené nehnutel'nosti je neplatná a to z cl6vodu, že v čase 
uzatvorenia kúpnej zmluvy už bola spoločnosť v likvidác;i . Ža lobca tvrdí , že žalovaný a 
obchoclná spo l oč nosť SATEL, a.s. Poprad, ,v konkurze" uzatvorili dt'ía 6.8. 1993 dodatok č . 3 
k zakladatel'skej zmluve a .s. SATEL, na základe ktorej došlo k zvýšeni u základ ného imania 
spoločnosti SATEL a Mesto Bardejov a stalo akc ionárom tejto spo l očnosti a že k zvýšeniu 
základného imania došlo okrem iného aj nepet'íažným vkladom žalovaného - nehnute l'nosťami 

ocenenými znaleckým posudkom znalca Ing. Emi la Goča-Benku č. 126/ 1992 vo výške 
1 ~ . 846.01 8 ,-S k z toho do zákl adného imania bolo poj atých 16.900.000,- Sk. Na zúklacle toho 
prešli nehnutel'nosti do vlastníctva spol. SATEL, a.s. a Mesto Bardejov sa stal o akcionárom 
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spol, SATEL, a.s. s počtom akcií 169. Ďalej žalobca tvrdí , že rozhod nutím valného 
zhromaždenia zo diía 08.03.1996 došlo k zrušeniu spoločnost i s likvidác iou ku dňu 

OUJ8.1996 a až násled ne d11a 16.09.1996 došlo k uza tvoreniu kúpnej zmluvy na základe, 
ktorej bolí spatne prcvedené nehnutel'nosti na Mesto Bardejov. V kúpnej zm luve bol 
dohodnutý spósob úhrady tak , že si zmluvné strany započ ítali svoj e pohl'adávky a to 
poh l'adávka Mesta Bardejov voči spo l. SA TEL, a.s. z titulu sp~itného odkúpenia akcií 
spoločnosťo u SA TEL, a.s .. Podl' a žalobcu j e takýto postup v rozpore s úpravou a účelom 
likvidácie tak, ako je uvedená v ObZ. 
- práv ne zastupovanie mesta prebrala ADVOKÁ TSKA KANCELÁRIA JUDL Petet· 
Kuecman spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá sa k veci vyjadrila dňa 12.02.2014 
- s ohl'adom na to , že podobné žaloby bolí podané aj proti iným subj ektom vrátane napr. 
mesta Banská Štiavnica, na stretnutí u primátora mesta Levoča ll . feb ruára 20 14 bol a 
prisl'úbená spolupráca pri zhromažďovaní dókazov, ktorá sa však pre postoj Mesta Levoča 
nezrealizovala 
- na pojednávaní dňa 29.04.2015 súd žalobu v celom t·ozsahu zamietol. 

C) Správa o súdnych sporoch vo veciach vo veciach majetkových práv 
(pohl' adávky, záviizky) 

1. Mesto Bardejov c/a Ing. Milan Hrivňak 
Predmet sporu: o zaplatenie 9.781,70 € s prísl., sp. zn sp. zn. 2C 38/2007, vydanie 

bczdovodného obohatenia za užívanie pozcmkov v areály SNAHA 
Právne zastúpenie: odd. SM, JUDr. Potičný 
Dotýka sa: odd. SM 
- návrh na vydanie platobného rozkazu na zap latenie 294.683,- Sk s príslušenstvom - vydanie 
bezclóvodného obohatenia za už ívanie pozemkov v areály SNAHA 
- platobný rozkaz vydaný d11a I 0.1.2007 
- zo strany ža lovaného podaný odpor 
- d1'1a 27.3.2007 zas lané vyjadrenie k odporu 
- poj ednávanie odročené na det1 15.05.2008 za účelom mimosúclnej dohody 
- pojednávanie opatovne odročené na ne urč ito z dóvodu , že .JUDr. .Jurč vyhlási l, že tieto 
poze mky nemajú byť vo vlastníctve Mesta Bardejov a zaradil pozemky do konkurznej 
podstaty 
- pojeclnávanie vytýčen é na 15.06.20 I O bolo odročené na neurčito z dóvodu , že žalovaný 
prejavil zá uj em o mimosúdne urovnanie sporu 
- Okresný s úd Bardejov svojím uznesen ím zo d1'1a I 0.10.20 ll rozhoclol , že konanie vedené 
pod sp. zn. č. 2C 38/2007 vo veci prerušuj e až do právoplatného skončenia konania vedeného 
Krajským súdom v Košiciach pod č.k. 1 2Cbi 8/2008. Svoje rozhodnuti e odóvodnil tým, že na 
K.rajskom súde v Košiciach prebieha konanie o vy lúčeni e veci, ktoré ri cši vlastnícke právo 
k predmetným nehnute l'nostiam, konkrétne či patria nepredmetné nchnute l'nosti do 
konkurznej podstaty úpadcu spol. SNAI-lA, výrobné družstvo. 
- voči tomuto uzneseniu bo lo podané odvolanie a rozhodnutím Krajského súd u bolo zrušené 
uznesenie Okresného súd u. 
- rozsudkom zo d11a 19.09.20 13 bo l žalovaný zaviazaný zaplatit' 11.663 ,52,- EUR a trovy 
699,74,- EUR 
- voč i rozs udku žalovaný podal odvolanie 
- uznese ním Krajského súd u v Prešove bola vec vrútená Okresnému súd u Bardejov 
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2. Ing. Václav Džavan c/a Mesto Barde,jov o náhradu šk0dy vo výške 3.086,31 € s prísl., 
sp. zn. lC/78/2010 

Právne zastúpenie: kancelária prednostu, reť. práv. a pdestupkov, JUDt'. Kuruc 
Dotýka sa: kancelária primátora, referát personalistiky 
- návrh na súd podala Advokátska kancelária B ugala - Ďurček, s.r.o., Bratislava dňa 
24.11.2010 
- ide o pracovnoprávny spor, v ktorom si žalobca uplatfíuj e doplatenie osobného príplatku, 
ktorý bo l pod l'a právneho názo ru žalobcu neo práv nené znížený a s tým súvi siace doplaten ie 
odstupného a odchodného pri skončení pracovného pomeru 
- súčasťo u žaloby j e aj uplatnenie nároku na nálu·adu za údajnú pracovnú pohotovost', ktorá 
podl'a názoru žalobcu bola nariadená v súvislosti s použ ívaním služobného mobi lného 
te lefónu (povinnost' mať ho zapnutý od 7:00 do 22:00 hod.) 
- vyjadrenie k ža lobe zo dil.a 13.4.20 11 , ža lovaný navrhuj e aby súd žalobu v celom rozsahu 
zamietol 
- dil.a 12.6.20 12 prevzal advokátske zastúpenie žalobcu advokát JUDr. Martin Staro t1, Prešov 
- na pojednávaní dťía 4.4.20 13 súd rozhodol o povinnosti žalovaného zaplatit' nedoplatok na 
funkčnom p late ža lobcu a nedoplatok na odchodnom a odswpnom v súv islos ti so skončením 
pracovnej činnos ti ža lobcu u žalovaného v menšom rozsahu ako žiadal žalobca a zárovet'í 
zamietol žalobcom upl atťío vaný nárok na pracovnú pohotovost' 
-žalovaný sa proti rozsudku neodvol al a zaplatil pohradávk L' žalobcu vrátane j ej prís lušenstva 
v súlade s rozsudkom 
- žalobca sa proti rozs udku odvolal 
- vyjad reni e žalovaného k odvolaniu žalobcu zaslané na Krajský súd v Prešove diía 17.5.20 13 
-opravným uznesením zo dlw 24. 11.2014 boli v rozsudku opravené chyby v písaní 
-termín pojednávani a doposial' vytýčený nebol 

D) Správa o súdnych sporoch vo veciach bytov a nebytových priestorov 

1. Mesto Bardejov c/a Ingrid !saková, J. Grešaka 2~, Bardejov, o vypratanie bytu , ktorého 
nájo m skonč il upl ynutím doby, Sp. Zll. Se 139/2011, prebieba SÚdne konanie 

2. Mesto Bat·dejov c/a Monika Siváková, Pod Pap ien1ou 56, blok e;2, Bardejov 
o vypratan ie bytu , ktorého nájom skonč il upl ynutím doby, sp. zn. Se/251/2013, pojednávanie 
odročené na 17.6.2015 

3. Mesto Bardejov c/a Ivan Rohal', J. Grešaka 27, Bardejov o zaplateni e 3~36,76 €, podané 
na súd 

4. Mesto Bardejov c/a Ivan Rohal', J. Grešáka 27, Barctejov o vypratanie bytu, ktorého 
náj om skonč il up lynutím doby, sp. zn. 3e 2~9/2014 

5. Mesto Bardejov c/a Natália Billá, Hlavná ~0, Bardejov - Dlhá Lúka o vypratanie bytu, 
ktorého nájom skončil upl ynutím doby, podané na súd 

6. Mesto Bardejov c/a Margita Dt·eveňáková, Poš t{t rka 48, Bardejov o vypratanie bytu , 
kto rého nájo m skončil upl ynutím doby, sp. zn. 6 e 143/2014 

7. Mesto Bardejov c/a Máda Gurská , Nábežná 6, Bardejov o vypratanie nebytových 
priestorov, sp. z n. se 170/2014 
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8. Mesto Bardejov c/a Zlatko Marheťka , J. Grešáka 26, Bardejov o zaplatc nie 2 768,0 1 €, č . 

k. 6C 269/2014, prebieha súdne konanie 

9. Mesto Bat·dejov c/a František Šmilňak a spol. o neplatnost' uzncscní schodze 
vlastníkov bytov v bytovom dome K/4, Ťačevská 23 v Bardejove z 8.6.2010, sp . zn 2C 
18/2012, konanie vedené na Okresnom súde Svidník. Všetky uznesenia bo lí zrušené schodzo u 
vlastníkov bytov ko nanej 27.6.2011. Spor neukončený . 

10. Mesto Bm·dejov c/a Ing. Daniel Fecko, Dlhý rad 6, blok B/1, Bardejov o neplatnosť 
pÍSOmného h la sovania, sp. Zll. 5C /58/2014 

ll. Mesto Bardejov c/a Ed k Dj endjm· a spol., Dlhý r ad 6, blok B/1, Bm·dejov, 
o ncplatnost' písomného hlasovan ia , sp. zn. 4C 213/2013 

12. Mesto Bm·dejov c/a Ján Het·ich a spol. , Dlhý •·ad 23, blok A/1, Bardejov, o ncplatnosť 
písomného hlasovania , sp. zn. 7C 188/2013 

Pri súdnych sporoch ev idovanýc h pod č. I O až 12 o nep l atnosť písomného hlasovania vzni ka l 
spor so všetkými vlastn íkmi bytov v blokoch B l a Al z clovodu , že rozhodli o zvýšení p la ticb 
do fo ndu prevádzky, údržby a opráv za nebytové priestory (v blok u Bll až 2 x) 
a nezohradnili s kutočnosť , že Mesto Bardej ov sa len v ma lej mi ere podiel'a na už ívaní 
spo l oč ných čas tí a spol oč ných zari adení byt. domu. 

13. Sprav byt s.r.o. c/a Mesto Bardejov o zaplatenie 14 460,96 € s pťÍsl., sp. zn . J C 
143/20 13, Spravbyt s. r. o. uplaU1uj e nedoplatk y z vy úč tovan í služieb spoj ených s užívaní m za 
roky 2009 a 2010 za nájomné byty v bytovom dome Ťačevská 23 v Bardejove, ktoré sú vo 
vlas tníctve Mesta Bardejov. Vy účtovani a však nebo li ani len doručené . 

13. Mesto Bardejov c/a Spravbyt s.r .o., sp.zn. 6C/65/2012, predbežné opatrenie vydané 
Okresným súdom Bardejov, potvrdené Krajským súdom v Prešove sp. zn. 6Co 168/2012, 
ktorým súd zakázal SPRA VBYTU s.r.o predaj nebytových priestorov na ul. Slovenská bl ok E 
v Bardej ove na základe dobrovol'nej dražby. 

14. Mesto Bardejov c/a Sprav byt s.r.o., sp. zn. 2C 132/201 2 ža loba o zákaze nak ladaf 
s predmetom dražby nebytovými priestormi na ul. S lovenska blo k E v Bardejove. Súdne 
kona nie prebieha. 

15. Spravbyt s.r.o. c/a Mesto Bardejov, sp. zn . 5C/157/2006 o zaplatenic 5 878,66 € 
- pl atby do fo ndu opráv za nebytové priestory kto ré sa nachádzajú v byt. clom och Al ,A2, 
B I ,B2,B3 , na ul. D lh ý Rad . Spor ukončen ý právoplatným rozsudkom; súd rozboda l 
o povinnosti Mesta Bardejov zaplat it' I 336,30 € a ža lobu zamietol vo výš ke 4 542,36 €. V o 
vec i bolo vydané OS Bardejov a potvrdené KS Prešov predbežné opatreni e o tom ,že 
SPRA VBYT s.r. o. j e pov inný zdržať sa úkonov smerujúc ich k dobrovo l'nej dražbe všetkých 
nebytových priestorov, ktoré sú predmetom ža loby do pt ávoplatnosti rozsudk u súdu. Ak 
SPRA VBYT s. r. o. neupustí od dobrovol'nej dražby budeme nútený podat' žalobu o zákaze 
nakl adať s p redmetom dražby- nebytovými priestormi na ul. Dlhý Rad. 
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E) Správa o súdnom spore z oblasti správne ho súdnictva 

Mesto Banlej ov c/a Úrad pre vet·ej né obstat·ávanie o preskúmanie zákonnosti 
rozhodn utia ža lovaného č . 3880-P/2014 zo dňa 9.4.2014 v spojení s prvostupňovým 
rozhodn utím žalovaného č ís lo : 25688/2014, spis. č . 21-6000/2013-SK/4 zo dňa 2.1.2014 a 
návrh na odklad vy konatcl'nosti rozhodnu tia žalovaného 

Pt·ávne zastúpenie: kancelá.-ia prednostu, ref. práv . a priestupkov, JUD~o Kumc 
Dotýka sa: oddelenie výstavby MsÚ 
Rozhodnutím žalovaného zo dťía 2. 1.201 4 , ktoré bo lo vydané pod č . k.: 2 1-6000/2013-SK/4, 
bo la žalobcovi ako účastníkov i konania ul ožené pokuta vo výške 40 000 eur podl'a § 149 
ods . I písm. k) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niekto rých zákonov v znení nesko rš ích predpi sov (ďal ej len "zákon o verejnom obstarávaní") 
za to, že sa dostal do o meškani a 19 pracovných dní so splnením povinnosti podl'a § 139 o ds. 9 
p ísm . e) zákona o verejnom obstarávaní v rámci verenej súťaže na predmet podlim itnej 
zákazky "S tocke lova uli ca Bardejov, 2. etapa", vy hláse nej vo Vestn íku verej ného 
obstarávania č . I 00/20 13 zo dťía 24.05.20 13 pod značko u 7933-MSP, čím nebola splnená 
povinnost' v lehote s tanovenom záko nom o verejnom obstarávaní. 

P roti tomuto roz hodnutiu žalovaného podal ža lobca v súl ade s ~ 6 1 zákona č. 7 1/1967 
Zb. o správ nom kona ní (správ ny poriado k) v z není neskorších predpisov v záko nom 
stanovenej lehote rozkl ad. 

Ža lovaný nás ledne svojím rozhodnutím č. 3880-P/201 4 zo d ťía 9.4.201 4 rozkl ad 
ža lobcu zamietol a prvos tupiíové rozhodnuti e č. 2 1-6000/201 3-SKJ4 zo diía 2. 1.20 14 
o ul ožení pokuty vo výške 40 000 € potvrdil. Žalovaný urč il ža lobcov i pov innost' ul o ženú 
pokutu zapl ati ť v leho te 15 dní odo dt1a nadobudnutia právo pla tnosti tohto rozhodnut ia na 
účet správneho o rgánu. 

Mesto Bardejov podalo na Krajský súd v Bra ti slave žalobu o preskúm ani e zákonnos ti 
rozhodnuti a ža lované ho č. 3880-P/2 01 4 zo dťía 9.4.2014 v spoje ní s prvostup11ovým 
rozhodnutím ža lovaného č. 2 1-6000/2013-SK/4 zo d11a 2. 1.201 4 a náv rh na odklad 
vykonatel'nosti rozhodnutia žalovaného. Podl'a názoru žnlobcu pokuta ul ožená správnym 
orgánom podra ustanoveni a zákona j e vo vzťahu ku sk utku žalobcu :zjavne neprimeranú 
a porušujúca princíp proporcionali ty. 
- poj ednávani e dopos ia l' vytýčené nebolo 

Tento materiál obsahuje I 2 strán textu a je bez príloh. 


