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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 
útvar miestneho kontrolóra 

 
S p r á v a   

z kontroly postupu Mestskej časti Bratislava-Petržalka pri riešení súdneho sporu  
so spoločnosťou Castor & Pollux na príslušných oddeleniach a referátoch 

 Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písmeno a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, „Plánom kontrolnej činnosti útvaru 
miestneho kontrolóra na obdobie od 1. januára 2009 do 30. júna 2009“ schváleným 
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka číslo 297 dňa 16. 
decembra 2008 a na základe príkazu miestneho kontrolóra číslo 7/2009 zo dňa 25. mája 2009 
vykonali kontrolóri útvaru miestneho kontrolóra  kontrolu postupu Mestskej časti Bratislava-
Petržalka pri riešení súdneho sporu so spoločnosťou Castou & Pollux, a.s. na príslušných 
oddeleniach a referátoch  Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v čase od 27. 
mája  2009 do 26. júna 2009.  

Cieľom kontroly bolo zistiť postup príslušných oddelení a referátov Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka pri riešení vzniknutého súdneho sporu s obchodnou 
spoločnosťou Castor & Pollux a.s.  

Pri výkone kontroly boli použité doklady a písomnosti z právneho referátu, referátu 
účtovníctva a referátu štrukturálnych fondov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka.  
Kontrolou bolo zistené:  

Mestská časť Bratislava-Petržalka, zastúpená Ing. Vladimírom Bajanom, starostom 
mestskej časti a obchodná spoločnosť CPC Consult, s.r.o., zastúpená Ing. Jánom Badžgoňom, 
konateľom spoločnosti, uzatvorili dňa 04.01.2001 v zmysle § 566 a nasl. Obchodného 
zákonníka „Mandátnu zmluvu“ ktorá okrem iného definuje v :  
Čl. I Predmet diela 
1. Predmetom diela je:  

a) spracovanie Štandardného Projektového Formulára stanoveného Európskou úniou, 
ktorý bude po spripomienkovaní a schválení Programovou Implementačnou 
Jednotkou PHARE na ÚV SR predložený Európskej Komisii do Brusselu ako žiadosť 
na financovanie projektu „Revitalizácia Chorvátskeho ramena“ z Fondu veľkých 
investičných projektov Cezhraničnej spolupráce PHARE CBC  

b) poradenská a konzultačná činnosť pri zapracovávaní požiadaviek Európskej Komisie 
k predloženému Project Fische a jeho technických príloh súvisiacich so spracovaním 
projektového návrhu projektu „Revitalizácia Chorvátskeho ramena“ ako aj 
projektový manažment v celom požadovanom rozsahu programovacieho cyklu 
schvaľovania projektového návrhu v súlade s predpismi Európskej Komisie, a to 
v priebehu celej dĺžky trvania pripomienkového konania zo strany Európskej 
Komisie k predloženému ideovému námetu projektového návrhu, až do doby jeho 
odsúhlasenia a schválenia finančných prostriedkov na realizáciu zo strany Európskej 
Komisie.  

2. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi odmenu podľa čl. II. tejto zmluvy.    
Čl. II. Odmena mandatárovi 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že mandatárovi náleží v prípade zabezpečenia finančných 
prostriedkov odmena za úspešnosť vo výške 5 % z celkovej čiastky zabezpečenej 
mandatárom pre mandanta. táto odmena zahŕňa aj náhradu nákladov vynaložených 
mandatárom. V prípade, že mandatár nezabezpečí pre mandanta finančné prostriedky 
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podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa mandant uhradiť mandatárovi ním účelne 
vynaložené náklady nepresahujúce 50.000.- Sk a to po špecifikácii na základe 
faktúry vystavenej mandatárom.  

2. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi na náhradu nákladov spojených s plnením 
záväzkov podľa tejto zmluvy čiastku vo výške 49.900.- Sk.  

3. K odmene podľa bodu 1 a 2 tohto článku mandatár účtuje DPH v zmysle platných 
predpisov.  

Čl. VII. Zánik zmluvy  
1. Zmluva zanikne:  

a) splnením záväzkov podľa tejto zmluvy, 
b) odstúpením mandanta od zmluvy podľa čl. VI bod 3, 
c) dohodou zmluvných strán.  

Mandant môže odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania mandatára s odovzdaním formulára 
v dohodnutom termíne, pričom odstúpenie od zmluvy musí mandatárovi oznámiť najneskôr 
do 10 dní od uplynutia lehoty na odovzdanie formulára.  
Možnosťou mandanta odstúpiť od zmluvy v prípade neplnenia ďalšej časti predmetu zmluvy 
(poradenská a konzultačná činnosť pri zapracovaní požiadaviek Európskej komisie 
k predloženému Project Fische a jeho technických príloh súvisiacich so spracovaním 
projektového návrhu projektu „Revitalizácia Chorvátskeho ramena“, ako aj projektového 
manažmentu v celom požadovanom rozsahu programovacieho cyklu) zmluvné strany vo 
svojich zmluvných vzťahoch nezabezpečili.    

Dňa 08.01.2000 (takýto dátum je uvedený na protokole) bol podpísaný 
„ODOVZDÁVAJÚCI A PREBERAJÚCI PROTOKOL“ ktorým za  CPC Consult, s.r.o. ako 
oprávnená konať v predmetnej veci Mgr. Mária Potočná odovzdala Ing. Jánovi Kotuľovi, 
zástupcovi starostu Mestskej časti Bratislava-Petržalka, oprávnenému konať v predmetnej 
veci, vypracovaný Štandardný projektový formulár stanovený Európskou úniou ako žiadosť 
na financovanie projektu „Revitalizácia Chorvátskeho ramena a faktúru za spracovanie 
formulára, čím mandatár splnil zmluvné podmienky a mandant stratil možnosť odstúpiť od 
zmluvy podľa čl. VI bod 3.  

CPC Consult s.r.o. vyhotovil dňa 08.01.2001 faktúru č. FO-000001/01 ktorou 
Mestskej časti Bratislava-Petržalka fakturoval na základe mandátnej zmluvy zo dňa 
04.01.2001 náklady na spracovanie projektu „Revitalizácia Chorvátskeho ramena“ v celkovej 
sume 61.377.- Sk. Uvedená finančná čiastka sa skladá z: 49.900.- Sk - náklady a 11.477.- Sk - 
DPH 23 %. Fakturovaná čiastka 61.377,- Sk bola dňa 18.01.2001 uhradená.  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesením č.242 dňa 
10.4.2001 schválilo na základe materiálu spracovaného Ing. Jánom Kotuľom, zástupcom 
starostu, podanie žiadosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v spolupráci so Slovenským 
vodohospodárskym podnikom, odštepný závod Povodie Dunaja Šamorín na financovanie 
investičného projektu veľkého rozsahu z programu PHARE CBC 2001 a to do projektu 
„Revitalizácia Chorvátskeho ramena.“  
Súčasne bola citovaným uznesením odsúhlasené spolufinancovanie vo výške 25% 
z celkového rozpočtu predmetného projektu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

Dňa 7.10.2004 bola doručená obchodnou spoločnosťou CP Consult, s.r.o. (táto 
spoločnosť prevzala práva a povinnosti spoločnosti CPC Consult, s.r.o. dňom 18.01.2002) 
mestskej časti Bratislava-Petržalka faktúra č. OF 000150/04 vystavená dňa 30.09.2004 
v celkovej finančnej čiastke 1.704.333,30 Sk, s dátumom splatnosti 14.10.2004.  
V texte faktúry sa uvádza: „Na základe Zmluvy o prevzatí práv a povinností z Mandátnej 
zmluvy zo dňa 18.01.2002 Vám fakturujeme odmenu za úspešnosť vo výške 5 % z celkovej 
čiastky zabezpečenej z Fondu veľkých investičných projektov Cezhraničnej spolupráce 
PHARE CBC na financovanie projektu SR 0113.01 „Revitalizácia Chorvátskeho ramena“ čo 
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predstavuje s ohľadom na čl. II Mandátnej zmluvy čiastku 1.432.210,30 Sk a 272.120,00 Sk – 
19 % DPH.  

V sprievodnom liste k citovanej faktúre sa okrem iného uvádza, že kópia oznámenia 
zo strany Delegatúry Európskej komisie o oznámení výšky pridelených finančných 
prostriedkov na financovanie projektu „Revitalizácia Chorvátskeho ramena“, tvorí prílohu 
listu.         
V uvedenom dokumente sa uvádza celková výška pridelených finančných prostriedkov 
(997.200 EUR) a  kofinancovanie projektu v sume 737.919 EUR.   
Podrobnou kontrolou a prepočtom schválených finančných čiastok bolo zistené:  

1. v prípade výpočtu 5 % z celkovej výšky projektu 997.200 EUR mala byť 
faktúra  vyhotovená na čiastku 44.860  € = 1.502.082,36 Sk (bez DPH) 

2. v prípade výpočtu 5 % z čiastky kofinancovania projektu 737.919 EUR mala 
byť faktúra vyhotovená na čiastku 36.895,95 E = 1.111.527,40 Sk (bez DPH). 

Dňa 15.10.2004 zaslala Ing. Pajerová, vedúca referátu štrukturálnych fondov 
finančnému oddeleniu miestneho úradu list s textom: „Žiadame Vás o vrátenie horeuvedenej 
faktúry (faktúra č. OF 000150/04), nakoľko ju považujeme za bezpredmetnú.“   

Dňa 19.10.2004 zaslal Ing. Vávra, zástupca starostu, list PhDr. Guthovi, prednostovi 
miestneho úradu, v ktorom uvádza: „Nakoľko zo zmluvy pre spoločnosť CPC Conuslt s.r.o. 
vyplývali povinnosti, ktoré nezabezpečili, ani nemáme vedomosti o ich plnení a všetky 
potrebné náležitosti po podaní žiadosti si musela zabezpečiť MČ Bratislava-Petržalka 
vlastnými prostriedkami. Podrobné vysvetlenie aj s právnym rozborom bolo spoločnosti CPC 
Consult s.r.o. zaslané advokátskou kanceláriou JUDr. A.Suchánka, ktorý na základe zmluvy 
a poverenia pre tento prípad zastupuje MČ Bratislava-Petržalka. V zmysle dohody s právnou 
kanceláriou, keďže považujeme faktúru za bezpredmetnú a z dôvodu, že neprišlo k plneniu 
vyplývajúcemu zo zmluvy z 4.1.2001 žiadame túto faktúru vrátiť späť.“ 

Dňa 20.10.2004 zaslal vedúci finančného oddelenia list vedúcej referátu 
štrukturálnych fondov v ktorom je uvedené: „V zmysle príkazu starostu č. 1/2004, časť 6 – 
Kontrola vecnej a formálnej správnosti faktúr, strana č. 12, Vám vraciame späť k vybaveniu 
hore uvedenú faktúru a doporučujeme Vám, aby ste v spolupráci s právnou kanceláriou 
a v súlade so zmluvou, na ktorú sa CP Consult, s.r.o. odvoláva, vypracovali právne relevantný 
list na vrátenie predmetnej faktúry, s odôvodnením prečo uvedený záväzok MČ neuznáva.“ 

Uvedená faktúra bola dňa 3.11.2004 vrátená spoločnosti CP Consult s.r.o. 
V sprievodnom liste Ing. Dušan Vávra, zástupca starostu uvádza: „faktúru mestská časť 
neuhradila, nakoľko táto nie je podložená vlastným plnením. Bližšie špecifikovanie dôvodov 
jej neuhradenia zaslal dňa 14.10.2004 JUDr. Adrián Suchánek – advokát, ktorý v tejto právnej 
záležitosti zastupuje Mestskú časť Bratislava-Petržalka, Vášmu právnemu zástupcovi.“  

Dňa 14.10.2004 zaslal JUDr. Adrián Suchánek list advokátskej kancelárii JUDr.  
J. Malý, ktorá zastupovala spoločnosť CP Consult s.r.o. odpoveď, v ktorej okrem iných 
skutočností uvádza: 

„Môjmu klientovi a ani mne nie je zrejmé, čím sa mal Váš klient podieľať na realizácii 
uvedenej zmluvne dohodnutej činnosti pre môjho klienta do doby odsúhlasenia a schválenia  
finančných prostriedkov na realizáciu zo strany EK.    

Pripomienky EK k predloženému projektu boli zapracované na Úrade vlády SR na 
Implementačnej jednotke Phare CBC. Váš klient bez písomného splnomocnenia môjho 
klienta nemohol komunikovať s Implementačnou jednotkou Phare CBC Úradu vlády SR 
a rovnako bez splnomocnenia nemohol jednať so zástupcami EK pri vyjednávaní finančných 
prostriedkov projektu. 

Celú aktivitu podľa čl. I. bod b) si zabezpečoval vlastnými silami môj klient aj 
z dôvodu pasivity Vášho klienta, o čom svedčí aj skutočnosť, že Váš klient do doby 
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písomného stanoviska EK zo dňa 03.09.2004 nevedel, v akej sume bol grant zo strany EK 
pridelený.  

Keby bol Váš klient realizoval aj vyššie uvedenú dohodnutú zmluvnú povinnosť podľa 
čl. I. bod b), mal by vedomosť o zmene projektu „Revitalizácia Chorvátskeho ramena“ 
a výške poskytnutého grantu. 

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti je faktúra Vášho klienta č. OF 000150/04 
zo dňa 30.09.2004, ktorá bola doručená môjmu klientovi dňa 07.10.2004 neodôvodnená a môj 
klient ju neuhradí.“ 

Spoločnosť CP Consult s.r.o. podala dňa 01.02.2005 na Okresný súd Bratislava 
V návrh na vydanie platobného rozkazu, v ktorom žiada zaviazať Mestskú časť Bratislava-
Petržalka uhradiť 3.386.640.- Sk s príslušenstvom.  

Mestská časť listom starostu dňa 2.12.2005 k návrhu na vydanie platobného rozkazu 
doručila Okresnému súdu Bratislava vyjadrenie, v závere ktorého navrhuje žalobu v celom 
rozsahu ako nedôvodnú zamietnuť. Dňom 17.04.2007 sa spoločnosť CP Consult s.r.o. zlúčila 
so spoločnosťou Castor & Pollux.  

Dňa 7.1.2008  Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., starosta mestskej časti splnomocnil 
advokáta JUDR. Ernesta Valka, PhD., AK VALKO & PARTNERS, na všetky právne úkony 
týkajúce sa zastupovania Mestskej časti Bratislava-Petržalka v právnej veci navrhovateľa 
Castor & Pollux.  

JUDr.Valko ako splnomocnený advokát podal za mestskú časť dňa 16.01.2008 na 
Okresný súd Bratislava V „Vyjadrenie odporcu k návrh navrhovateľa a zmene petitu“ 
v závere ktorého žiada súd, aby návrh navrhovateľa ako nedôvodný v plnom rozsahu 
zamietol.  

Okresný súd Bratislava V dňa 9.10.2008 vydal rozsudok 21Cb/120/2005-179, 
v ktorom rozhodol: „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 1.666.614,68 Sk 
spolu s úrokom z omeškania vo výške 0,05 % denne od 14.12.2004 do zaplatenia a nahradiť 
mu trovy konania vo výške 218.212,50 Sk k rukám JUDr. Jozefa Malého, advokáta, 
Advokátska kancelária Detvai Ludik Malý Udvaros, Cukrová 14, 813 39 Bratislava, všetko do 
troch dní po právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku sa žaloba zamieta.“   

Správa o stave súdneho sporu medzi Mestskou časťou Bratislava-Petržalka 
a spoločnosťou Castor & Pollux bola predložená prvýkrát  na rokovanie Miestnej rady 
mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 20. januára 2009 a  na prerokovanie miestnemu 
zastupiteľstvu dňa 3. februára 2009.   

Advokátska kancelária VALKO & PARTNERS vyhotovila dňa 12.11.2008 
„Odvolanie voči rozsudku Okresného súdu Bratislava V, zn. 21Cb/12/2005“, ktorý bol dňa 
19.11.2008 doručený uvedenému okresnému súdu.  

Okresný súd Bratislava V uznesením zo dňa 25.11.2008 rozhodol a uložil žalobcovi 
(Mestská časť Bratislava-Petržalka), aby v lehote do 10 dní od doručenia uznesenia zaplatil 
súdny poplatok vo výške 99.996,- Sk za podané odvolanie.  
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka na rokovaní dňa 3. februára 
2009 uznesením č. 307 schválilo zaplatenie súdneho poplatku vo výške 3.320 € a rozhodlo 
pokračovať v súdnom spore so spoločnosťou Castor & Pollux, a.s. odvolaním sa proti 
rozsudku na príslušnom súde.  
V zmysle prijatého uznesenia bola čiastka 3.319,25 € (99.995,73 Sk) dňa 18.2.2009 
poukázaná na účet v štátnej pokladnici určený uznesením Okresného súdu Bratislava V dňa 
25.11.2008.  

Do termínu rokovania miestneho zastupiteľstva 29.9.2009 nebol stanovený termín 
ďalšieho súdneho pojednávania.       
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Záznam z vykonanej kontroly v plnom znení a fotokópie kontrolovanej dokumentácie 
sú poslancom k dispozícii na útvare miestneho kontrolóra.  
 
 
 


