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Návrh uznesenia: 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s ch v a ľ u j e 

 

A) Zaradenie výtvarného diela „Socha Krista“ do majetku mestskej časti Bratislava- Petržalka 
v hodnote uvedenej v čl. 2 Zmluvy o dielo č. 1/2005/SO 6 zo dňa 27. 7. 2005 a vyúčtovania 
predloženého akademickým sochárom p. Mikušom, t. j. 86 304,19 € (2 600 000,- Sk). 
 
B) Vymáhanie zmluvnej pokuty vo výške 9 294,30 €, t. j. dlžnej sumy zníženej o hodnotu 
vyúčtovacej faktúry na 1 327,76 €, až do úplného vyrovnania od dodávateľa diela 
akademického sochára p. Mikuša pokračovaním v začatej exekúcii na jeho osobný majetok. 
Náklady vynaložené mestskou časťou Bratislava-Petržalka na exekúciu vrátane nákladov 
vynaložených na notársku zápisnicu budú uhradené z výnosu exekúcie majetku. 
 
C) Mestská časť Bratislava-Petržalka netrvá na dodaní výtvarného diela „Slnečné hodiny“, 
ktoré bolo súčasťou dotvorenia priestoru Petržalského korza. 
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Dôvodová správa 
 

 Dňa 27.7.2005 bola podpísaná zmluva o dielo č.1/2005/SO6 Mestskou časťou 
Bratislava-Petržalka na strane jednej a Stanislavom Mikušom, akademickým sochárom na 
strane druhej. Predmetom zmluvy bola realizácia výtvarných diel „Súsošie Krista“ a „Slnečné 
hodiny“. Zhotoviteľ sa zaviazal realizovať výtvarné dotvorenie na stavbe „Prepojenie 
železničnej stanice Bratislava-Petržalka a Starého mesta Bratislava. 
 Objednávateľ sa zaviazal zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu a to za Súsošie Krista 
2 600 tis.Sk a za Slnečné hodiny 600 tis.Sk. Podľa bodu 6.c zmluvy splatnosť faktúr je 14 dní 
od doručenia do podateľne objednávateľa. Splatnosť faktúry sa predlžuje o čas prípadného 
omeškania úhrady faktúr obstarávateľom stavby objednávateľovi. 
 Zhotoviteľ sa zaviazal začať práce v júli 2005 a dokončenie prác bolo dohodnuté na 
10. 09. 2005 pri výtvarnom diele „Súsošie Krista“ a 31. 10. 2005 pri výtvarnom diele 
„Slnečné hodiny“. Nesplnenie termínu, resp. vadné plnenie, ktoré zhotoviteľ po upozornení 
objednávateľom vo vzájomne dohodnutej lehote neodstráni, sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvy. Dielo sa považuje za dokončené dňom podpísania zápisnice o odovzdaní 
a prevzatí prác.  
 Dňa 1.12.2005 pod č. j. 02-15188/2005 bola zhotoviteľovi zaslaná písomná výzva na 
plnenie Zmluvy o dielo. Súčasne bol upozornený, že ak nebude na výzvu reagovať, mestská 
časť odstúpi od zmluvy, bude požadovať náhradu spôsobených škôd a žiadať okamžité 
vrátenie vyplateného preddavku vo výške 2 560 tis. Sk zo dňa 1.8.2005. 
 Dňa 23. 02. 2007 bol podpísaný Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1/2005/SO 6, ktorým 
bola zmenená cena diela na 2 880 tis. Sk z dôvodu uplatnenia pokuty 10 % za nesplnenie 
zmluvy. Súčasne bol dohodnutý zmenený termín na odovzdanie diela do 31.07.2007. Ak 
zhotoviteľ neodovzdá predmet plnenia zmluvy do zmeneného termínu, vráti na účet mestskej 
časti Bratislava-Petržalka sumu vo výške 2 560 tis. Sk, ktorá mu bola vyplatená ako 
preddavok. 
 V ten istý deň, t.j. 23.2.2007 bola pod značkou NCRls 7244/2007 spísaná notárska 
zápisnica o vyhlásení povinnej osoby o uznaní záväzku a súhlase s exekúciou. Jej podpísaním 
sa akad.soch. Stanislav Mikuš zaviazal, že v prípade ak neodovzdá dielo do 31.07.2007, vráti 
oprávnenej osobe 2 560 000,- Sk v rovnakej lehote, t.j. 31.07.2007.  
 Dňa 27.08.2007 bol spracovaný návrh na vykonanie exekúcie voči povinnému z toho 
dôvodu, že nesplnil povinnosti, ktoré mu vyplynuli z uvedenej notárskej zápisnice. 
 Návrh na výkon exekúcie bol podaný na súd. Vec bola vedená pod číslom 
EX12662/07. Celková hodnota exekúcie bola vyčíslená na 3 203 813,80 Sk. V ten istý deň 
sme dostali upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností. Exekúcia 
mala byť vykonaná predajom nehnuteľnosti, t. j. bytu vo vlastníctve povinného. 
 Na základe vzájomných rokovaní medzi mestskou časťou a akademickým sochárom p. 
Mikušom bol návrh na exekúciu stiahnutý za podmienky, že dielo bude ukončené do výročia 
návštevy pápeža v roku 2008. Po nerealizovaní prác bol predĺžený termín dodania diela na rok 
2009. 
 V záujme realizácie diela z rozpočtových prostriedkov mestskej časti Bratislava-
Petržalka bol vybudovaný podstavec a okolie diela  externým dodávateľom. Realizácia 
podstavca súsošia a prístupového chodníka má hodnotu v súlade s cenovou ponukou 
13 911,47 € (419 097,- Sk). Akademický sochár dielo osadil na podstavec, dielo však bolo 
neúplné, časť sochy v podobe dvoch plameňov chýbala. Zostávajúca časť sochy bola osadená 
na podstavec mimo k tomu vytvorených priestorov na osadenie, následne vznikalo 
poškodenie, možnosť odcudzenia častí sochy. Dielo bolo neúplné, nedokončené. Napriek 
viacerým výzvam, ktoré sa podarilo doručiť až za pomoci mestskej polície, sochár 
nereagoval, dielo nevyúčtoval a neodovzdal. 
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Listom zo dňa 28. 09. 2010 sme od dodávateľa požadovali vyjadrenia a dokumentáciu 
nasledovne: 

• Mestská časť Bratislava-Petržalka  poskytla v súlade s článkom 2 Cena diela Zmluvy 
o dielo č. 1/2005/SO 6 zo dňa 27. 7. 2005 a na základe Vami zaslanej faktúry č. 
01/2005 zo dňa 27. 7. 2005 preddavok vo výške 84 976,43 € (2 560 000,- Sk) na 
výtvarné dotvorenie – súsošie Krista a Slnečné hodiny. 

• Dňa 15. 9. 2009 bolo slávnostne  odhalené súsošie Krista ako výtvarné dotvorenie 
Petržalského korza v celkovo nedokončenom stave (chýbali časti – plamene).  

• Žiadame o zaslanie písomnej správy k nasledovným bodom: 
- kedy bude dokončené súsošie Krista do schválenej podoby - štyri plamene, 
- akým spôsobom bude zrealizovaná súčasť výtvarného dotvorenia Slnečné 

hodiny, 
- bol poskytnutý preddavok, ktorý je potrebné vyúčtovať.   
- do dátumu napísania listu sme neboli písomne vyzvaní na prevzatie 

zhotoveného diela, 
- nebol dodržaný termín ukončenia prác, uplatňujeme si týmto zmluvnú pokutu 

v maximálnej výške, t. j. 10 % z ceny diela.  
- poskytnutý preddavok - súsošie Krista 2 080 000,- Sk 
- poskytnutý preddavok  – Slnečné hodiny    480 000,- Sk 

     Spolu poskytnutý preddavok 2 560 000,- Sk (84 976,43 €) 

     - pokuta za omeškanie – súsošie Krista    260 000,- Sk 
     - pokuta za omeškanie – Slnečné hodiny                       60 000,- Sk 
       Spolu zmluvná pokuta    320 000,- Sk  (10 622,05 €)           

- za dokončené dielo, ale protokolárne neodovzdané, považujeme len súsošie Krista 
v hodnote 86 304,19 € (2 600 000,- Sk). Preddavkom Vám bolo uhradených 80 % 
z dohodnutej ceny oboch výtvarných diel, t. j. 84 976,43 € (2 560 000,- Sk), 

- po odrátaní zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny výtvarných diel Vás žiadame 
uhradiť mestskej časti doplatok vo výške 9 291,29 €, 

- písomnú správu s Vaším stanoviskom a návrhom spôsobu odovzdania a prevzatia 
diela žiadame predložiť do 15. 10. 2009. 

 
 Nakoľko sme nedostali žiadne materiály, ani dokumentáciu, boli sme nútení požiadať 
právny referát listom zo dňa 25.01.2010 o obnovenie exekúcie. Upozornenie akademickému 
sochárovi o nesplnení záväzku bolo doručené písomne. 
 Po viacerých osobných rokovaniach a urgenciách, hlavne však zásahu exekútora 
smerujúcemu k dražbe majetku p. Mikuša bolo v auguste 2010 dielo dokončené podľa 
projektu.  
 Dňa 3. 9. 2010 bol na miestny úrad doručený spis „Materiálové náklady na realizáciu 
sochy Krista zjednotenie“, ktorý doručil p. Stanislav Mikuš, akademický sochár. 

• Prílohu č. 1 predstavoval znalecký posudok č. 7/2006 o určení hodnoty diela „Socha 
Krista Pána – Zjednotenie). Tento posudok spracovala PhDr. Dagmar Srnenská, PhD., 
výtvarná teoretička – súdna znalkyňa dňa 21. 7. 2006 a určila hodnotu diela vo výške 
53 110,27 € (1 600 000,- Sk). 

• V prílohe č. 2 sú pod položkami 1. – 23. uvedené použité materiály v celkovej hodnote 
16 014,37 € (482 448,91 Sk). Jednotlivé položky sú uvedené v troch rozličných 
menách – slovenských korunách, českých korunách a v eurách, pretože doložené 
doklady pochádzajú z rôznych časových období (12/2003 – 08/2010). Pod poradovými 
číslami 1. – 6. sú uvedené doklady, ktoré majú dátumy dodania materiálov pred 
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účinnosťou Zmluvy o dielo č. 1/2005/SO 6 zo dňa 27. 7. 2005 (ďalej len „zmluva 
o dielo“), v celkovej hodnote 8 192,26 €. Pri dokladoch poradové číslo 9., 10,14., 15., 
16., 20., 21. a 22. je uvedený iný odberateľ, ako p. Mikuš (ZAMSTAV, s. r. o., sochár 
Bojňanský, sochár Lukáč, Agentúra rozvoja Gemera), pričom p. Mikuš dodal písomné 
vysvetlenie, že takto musel postupovať, aby sa dostal k niektorým špecializovaným 
materiálom. U dokladov č. 2., 11., 12., 13., 17. nie je uvedený odberateľ. Sú to 
len dodacie listy, na ktorých nie je uvedený odberateľ. 

• Príloha č. 3 obsahuje vo väčšine výdavky preukázané príjmovým dokladom spolu 
s pokladničným blokom, v položkách 1., 2., 5 sú doložené len dodacie listy. 

• Príloha č. 4 obsahuje výdavky za materiál, ktoré sú doložené pokladničnými blokmi. 
• Príloha č. 5 obsahuje náklady na prenájom pracovných priestorov vo výške 276,08 € 

mesačne za 16 mesiacov, čo predstavuje celkové náklady vo výške 4 417,28 €. 
K prílohe sú priložené len 2 faktúry za prenájom pracovných priestorov za jún 2009 
a máj 2010, ostatné faktúry chýbajú. Ďalej sú v tejto prílohe započítané náklady za 
energie a nájom vo výške 2 096,42 €, ku ktorým sú doložené 3 pokladničné doklady 
o vkladu hotovosti v prospech prenajímateľa pracovných priestorov s dátumami 27. 3. 
2009, 30. 6. 2009 a 24. 9. 2009. Zmluva o dielo uvádza v článku 3. Čas plnenia 
záväzok zhotoviteľa, že dielo vykoná v období od júla 2005 do 10. 9. 2005, kedy bude 
dokončené dielo „Socha Krista – zjednotenie“, a do 31. 10. 2005, kedy bude 
dokončené dielo „Slnečné hodiny“. Z týchto termínov vyplýva, že doba prenájmu 
pracovných priestorov mala byť 4 mesiace a to od 1. 7. 2005 do 31. 10. 2005 a nie 16 
mesiacov, ako uvádza p. Mikuš. 

 
Na miestny úrad bola dňa 7. 9. 2010 doručená p. Mikušom faktúra, v ktorej na základe vyššie 
uvedenej zmluvy o dielo fakturuje mestskej časti Bratislava-Petržalka čiastku 1 327,76 €. Ide 
o rozdiel medzi cenou diela vo výške 86 304,19 € a poskytnutou zálohou vo výške 84 976,43 
€.  Je potrebné upozorniť na nasledujúce skutočnosti: 

1. Mestská časť Bratislava-Petržalka poskytla p. Mikušovi v súlade s článkom 2. Cena 
diela zmluvy o dielo preddavok vo výške 80 % z dohodnutej zmluvnej ceny, t. j.  
84 976,43 € na výtvarné dotvorenie „Sochy Krista – zjednotenie“ a „Slnečných 
hodín“. Z celkového preddavku bolo určených 69 043,35 € ako preddavok na „Sochu 
Krista – zjednotenie“ a 15 933,08 € ako preddavok na „Slnečné hodiny“. Dňa 7. 9. 
2010 bol prevzatý SO 6 Výtvarné dotvorenie stavby „Prepojenie železničnej stanice 
Bratislava – Petržalka a Bratislavy – Starého Mesta“ v rozsahu súsošie Krista s tým, že 
je zrealizované v celom rozsahu a je upevnené do betónového podstavca. Z tohto 
protokolu vyplýva, že do dnešného dňa nebolo zrealizované dielo „Slnečné hodiny“ 
v hodnote 19 916,35 €. 

2. V článku 12. vyššie uvedenej zmluvy o dielo sú stanovené zmluvné pokuty pre 
zhotoviteľa a objednávateľa. Nakoľko zo strany p. Mikuša ako zhotoviteľa nebol 
dodržaný termín ukončenia prác, mestská časť Bratislava-Petržalka si listom č. 
2009/17454/08/0 zo dňa 28. 9. 2009 uplatnila zmluvnú pokutu v maximálnej výške, 
t.j. 10 % z ceny diela vo výške 10 622,06 €. 

3. Na základe predloženej faktúry na čiastku 1 327,76 € a  s prihliadnutím na zmluvnú 
pokutu vo výške 10 622,06 €  predstavuje nedoplatok p. Mikuša voči našej mestskej 
časti sumu vo výške 9 294,30 €. 

4. V prílohe č. 2 nie sú všetky náklady doložené potrebnými dokladmi, sú tu uvedené 
doklady, ktoré majú dátumy dodania materiálov pred účinnosťou zmluvy o dielo, 
v celkovej hodnote 8 192,26 €. Túto sumu nie je možné započítať do nákladov. 

5. V prílohe č. 5 sú uvedené náklady za prenájom pracovných priestorov za obdobie  
16 mesiacov napriek tomu, že doba prenájmu pracovných priestorov mala byť  
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4 mesiace v súlade s článkom 3. Čas plnenia zmluvy o dielo. Preto by mali byť 
započítané náklady len za 4 mesiace. 

 
 Problematika zaradenia výtvarného diela „Socha Krista“ do majetku mestskej časti 
Bratislava-Petržalka bola prerokovaná v operatívnej porade starostu dňa 27. 09. 2010, na 
základe jej doporučení bol materiál prepracovaný a prerokovaný v odborných komisiách 
miestneho zastupiteľstva a to v komisii finančnej dňa 11.10.2010, v komisii správy miestneho 
majetku dňa 13.10.2010. Stanoviská komisií sú súčasťou materiálu a sú uvedené v plnom 
znení. Na rokovaní miestnej rady dňa 12.10.2010 bolo z viacerých predložených verzií návrhu 
uznesenia prijaté uznesenie č. 629, ktoré je zhodné s návrhom uznesenia predkladaného týmto 
materiálom na rokovanie miestneho zastupiteľstva.  
 
 Vzhľadom na nevyhotovenie diela v dohodnutých termínoch, mnohonásobné zmeny 
dohôd o dodaní diela a sústavnému omeškaniu pristúpila mestská časť Bratislava-Petržalka 
k zavedeniu exekučného konania na majetok akademického sochára Mikuša. V prípade  
stiahnutia návrhu na exekúciu by náklad na zrušenie predstavoval podľa vyjadrenia exekútora 
17 600,- €. Preto je nevyhnutné požadovať od dodávateľa diela úhradu pohľadávky mestskej 
časti v plnej výške vrátane všetkých ostatných nákladov a pokút za omeškanie. 
 
 
 
Stanoviská komisií : 
 

 
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného  
dňa  13. 10. 2010 

 
 
Prítomní        :        Ing. Peter Hrdlička – predseda, Ing. Mgr. Michal Radosa – podpredseda,  
        Mariana Sabadošová – členka, poslankyňa, Bc. Dimitrij Doktorov – člen 

      Neprítomní     :           Mgr. Anton Šmotlák – člen, poslanec 
         Ing. Martin Korec – člen, neposlanec 
   
K bodu 3 
Vyúčtovanie výtvarného diela Sochy Krista - Zjednotenie 
 
Uznesenie: 
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča alternatívu I. B – zaradiť výtvarné dielo v hodnote 
86 304,19 € (2 600 000,- Sk), alternatívu II. A - netrvá na dodaní výtvarného diela „Slnečné hodiny“ a 
v ukladacej časti odporúča alternatívu A – vymáhať od dodávateľa výtvarného diela zmluvnú pokutu 
vo výške 9 294,30 € a súdne poplatky. 
 
Hlasovanie: za:           4                                      proti:       0                         zdržal sa: 0 
Bratislava   14.10.2010 
 
Za správnosť výpisu:                                                                                  Ing. Peter Hrdlička, v. r.  
Ing. Ján Kubička                                                                                            predseda 
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Stanovisko 

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 11.10.2010 
 
 
Prítomní:  Mgr. Belohorec,   MUDr. Janota PhD.,CSc, Ing. Vermeš, Ing. Kocka, Ing. Hanák, 
Mgr. Bakerová-Dragúňová                  
Neprítomní:  Ing. Weissensteiner, Ing. Plšek 
 
K bodu :  
Vyúčtovanie výtvarného diela Socha Krista- zjednotenie 
 
Stanovisko: 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť alternatívu 1/A a navrhuje ďalej 
pokračovať v exekučnom konaní. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní : 6 
Za           : 6 
 
V Bratislave 11.10.2010                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 
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