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Vec: Stanovisko k právnym dôsledkom prípadnej existencie štátnej pomoci pri 
predaji pozemkov pod budovou PKO 

 

Na žiadosť p. Eugena Gindla predkladám stanovisko vo veci právnych dôsledkov 
prípadnej existencie štátnej pomoci pri predaji pozemkov pod budovou PKO v Bratislave 
(ďalej len „Pozemky“), ktoré predalo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
spoločnosti Henbury Development, s.r.o. na základe kúpno-predajnej zmluvy podpísanej 
dňa 27. februára 2006 (ďalej len „Prevod pozemkov“). 

Stanovisko sa predkladá v súvislosti s tým, že v súčasnosti skúma Európska komisia 
(ďalej len „Komisia“) podnet p. Eugena Gindla z dôvodu podozrenia, že mohlo prísť 
k Prevodu pozemkov pod trhovú cenu a tak k poskytnutiu neoprávnenej štátnej pomoci 
spoločnosti Henbury Development, s.r.o.  

Stanovisko sa nevyjadruje k existencii štátnej pomoci v prípade Prevodu 
pozemkov. Stanovisko len popisuje právne dôsledky, ktoré by pre Hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava mohli nastať v prípade ak Komisia príjme 
rozhodnutie, že Prevodom pozemkov prišlo k poskytnutiu neoprávnenej štátnej 
pomoci. Právnym dôsledkom neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci by malo 
byť obnovenie pôvodného stavu, t.j. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
by sa opätovne stalo vlastníkom Pozemkov a muselo by vrátiť naspäť prijatú 
kúpnu cenu za Pozemky. Príjemca štátnej pomoci by musel ďalej vrátiť aj úroky 
z hodnoty poskytnutej štátnej pomoci.   

 

1. Prehľad regulačného rámca štátnej pomoci v európskom práve  

Článkom 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ, úprava pôvodne 
obsiahnutá v článkoch 87 a nasl. Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva) sa 
zakazuje, aby členský štát priamo alebo prostredníctvom štátnych zdrojov poskytoval 
akúkoľvek pomoc, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí jej narušením tým, že 
zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých tovarov, pokiaľ to ovplyvňuje 
obchod medzi členskými štátmi.  

V prípade, ak verejná moc plánuje zasiahnuť do hospodárskej súťaže, a zásah spĺňa 
znaky uvedené v čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, jedná sa o štátnu pomoc, ktorá musí byť pred 
poskytnutím notifikovaná (musí byť Komisii oznámený zámer ju poskytnúť), a ako 
taká je zakázaná, ibaže by bola splnená niektorá z výnimiek uvedených v čl. 107 ods. 2 
a 3 ZFEÚ. Úloha sledovať pripravované a existujúce opatrenia členských štátov v oblasti 
štátnej pomoci je zverená Komisii, ktorá „dozerá“ aby aktivity členských štátov 
nenarúšali hospodársku súťaž a obchodovanie v rámci Spoločenstva. Súčasne čl. 108 
ods. 3, tretia veta ZFEÚ zakazuje poskytnutie štátnej pomoci pred pozitívnym, 



schvaľujúcim rozhodnutím Komisie (tzv. „stand-still“ povinnosť, teda povinnosť 
vyčkať, resp. nekonať). Procedurálne otázky konania Komisie (kontrola a schvaľovanie 
poskytovania štátnej pomoci) upravuje nariadenie Rady č. 659/19991 a nariadenie 
794/2004.2 Komisia musí byť o opatrení informovaná v takom predstihu, aby sa 
mohla k nemu vyjadriť. Verejný orgán teda nemôže opatrenie vykonať, pokiaľ komisia 
nerozhodne o zlučiteľnosti. 

 

2. Prevod pozemkov ako štátna pomoc 

Základným kritériom pri posudzovaní zvýhodnenia je princíp porovnania výhody a 
protiplnenia na pozadí „bežného trhového prostredia”, na základe tzv. testu trhovo sa 
správajúceho poskytovateľa kapitálu - investora (tzv. free-market investor test). 
Podstatou tohto princípu je otázka, či sa podnikateľovi dostalo vo forme štátnej pomoci 
zvýhodnenia, ktorého by sa mu pri „normálnych podmienkach slobodného trhu“ 
nedostalo.3 

Na posudzovanie znaku zvýhodnenia pri prevode pozemkov sa vzťahuje Oznámenie 
Komisie o prvkoch štátnej pomoci pri predaji pozemkov a budov 
verejnoprávnymi orgánmi (97/C 209/03).4 Oznámenie je dodržiavané tak praxou 
Komisie,5 ako aj Súdneho dvora EÚ.6  

 

3.  Následky protiprávnej pomoci 

Článok 108 ods. 3 veta tretia ZFEÚ zakotvuje povinnosť členského štátu neposkytovať 
štátnu pomoc pred tým, ako o poskytnutí rozhodne Komisia pozitívne (tzv. stand-still 
povinnosť). Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora ide o priamo účinné 
ustanovenie.7 

Vzhľadom na to, že Prevod pozemkov nebol notifikovaný Komisii, v prípade ak 
bude potvrdená existencia štátnej pomoci pri takomto prevode, prišlo by 
k porušeniu povinnosti stand-still (poskytnutie pomoci pred rozhodnutím 
Komisie).  

Vzhľadom na to, že Prevod pozemkov sa uskutočnil na základe súkromnoprávnej 
zmluvy, bude aj otázka následkov porušenia povinností zmluvnou stranou8 riešená 
podľa súkromnoprávnych princípov, ibaže by európske právo ustanovovalo inak. 
Samotná skutočnosť, že jednou zo strán vzťahu je verejný orgán nemení v slovenskom 
právnom poriadku nič na povahe tohto vzťahu. 

                                                 
1  Nariadenie č. 659/1999 Rady o osobitných predpisoch pre použitie článku 93 (neskôr čl. 88 ZES, teraz čl. 108 

ZfEÚ) z 22.3.1999 (Ú.v. ES L 83, s.1). 
2  Nariadenie č. 794/2004 z 21.4.2004 k vykonaniu nariadenia č. 659/1999 (Ú.v. EÚ 2004 L 140, s.1). 
3  Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-301/87 „Boussac“ a vo veci C-305/89 „Alfa Romeo“. 
4  Slovenská verzia sa nachádza v mimoriadnom vydaní Ú.v., kap. 08, zv. 1, s. 143 – 145. 
5  Napríklad rozhodnutie Komisie z 30. 1. 2008 o štátnej pomoci C 35/06 (ex NN 37/06), ktorú Švédsko poskytlo v 

prospech družstva Konsum Jämtland [oznámené pod číslom K(2008) 311]. Ú.v. L 126, 14.05.2008,s. 3 – 10. 
6  Napríklad Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-239/09, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG proti 

BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH zo 16. decembra 2010. Ešte nepublikovaný v Zbierke. 
7  Napríklad už citovaný rozsudok Súdneho dvora vo veci č. 120/73, „Lorenz“. 
8  Existencia povinnosti poskytnúť štátnu pomoc iba v súlade s právnym poriadkom je u poskytovateľa 

predpokladateľná o to viac, že ide o orgán určitým spôsobom napojený na „verejnú osobu”, čiže spravidla sa jedná 
iba o osobu, ktorá môže konať iba to, čo je zákonom povolené. 



Podľa niektorých by zmluva, ktorou by sa poskytla pomoc v rozpore s priamo účinným 
zákonným zákazom (čl. 108 ods. 3 veta tretia ZfEÚ je priamo účinný) mala byť 
neplatnou.9 Niektoré hlasy spresňujúco uvádzajú, že porušením kogentného zákazu nie 
je neohlásenie plánovaného opatrenia, ale jeho samotné vykonanie.10 Aj v českej 
literatúre je napríklad prezentovaný názor, že samotné poskytnutie pomoci bez 
notifikácie spôsobuje neplatnosť právnej skutočnosti, ktorá vzťah založila.11 Uvedené 
stanovisko, ktoré považuje čl. 108 ods. 3 veta tretia za kogentnú právnu normu zaujal aj 
Nemecký najvyšší súd v rozhodnutí z 4. apríla 2003 (sp. zn. V ZR 314/02), a potvrdil ho 
aj ďalšími rozhodnutiami z 24. októbra 2003 (sp. zn. V ZR 48/03) a 20.1.2004 (sp. zn. XI 
ZR 53/03). 

Ako som uviedol aj v inom príspevku,12 za použiteľné považujem ustanovenie § 47 ods. 
1 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ), podľa ktorého, ak zákon ustanovuje, že k 
zmluve je potrebné rozhodnutie príslušného orgánu, je zmluva účinná týmto 
rozhodnutím. Pre § 47 ods. 1 OZ bude uvedené znamenať, že z uzatvorenej zmluvy 
nebudú vznikať tie práva a povinnosti, ktorých vznik je viazaný na súhlas orgánu, 
a vzniknú až po schválení orgánom. Tento výklad je súladný s ustanovením § 36 ods. 1 
OZ, ktoré predpokladá možnosť viazania vzniku, zmeny alebo zániku práv a povinností 
na splnenie podmienky. Ustanovenie § 47 ods. 1 OZ je možné interpretovať tak, že 
považuje rozhodnutie orgánu (Komisie) za zákonnú odkladaciu podmienku vzniku práva 
(vyplývajúceho zo zmluvy a smerujúceho k prevodu pozemkov za nižšiu cenu) 
prijímateľa pomoci na poskytnutie štátnej pomoci a povinnosti poskytovateľa mu štátnu 
pomoc poskytnúť. 

Obdobný následok vyplýva aj z § 22 zákona o štátnej pomoci,13 podľa ktorého: „Štátna 
pomoc sa môže poskytnúť, len ak je schválená Komisiou, s výnimkou prípadov podľa 
osobitného predpisu.“ Uvedené ustanovenie uvádza zákaz poskytnutia štátnej pomoci 
pred pozitívnym rozhodnutím Komisie. Podľa § 39 OZ je právny úkon neplatný, ak: 
„svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým 
mravom“. Zmluva, ktorou sa poskytuje protiprávna štátna pomoc odporuje § 22 zákona 
o štátnej pomoci a preto by mala byť neplatnou. 

Postup podľa § 47 ods. 1 OZ ale preferujem v záujme vyhnúť sa právnym otáznikom, 
ktoré by mohli vyplynúť v prípade, ak by Komisia pozitívne rozhodla o súlade 
poskytnutého opatrenia s právom, ktoré ale náš právny poriadok považuje za 
(definitívne) neplatné z dôvodu porušenia povinnosti neposkytnúť právnu pomoc pred 
rozhodnutím Komisie. Čo do právnych následkov niet medzi uvedenými postupmi vo 
vzťahu k právu štátnej pomoci rozdielu. Ani v jednom prípade zmluva nevyvoláva 
právne následky čo do toho plnenia (podporného opatrenia), ktoré je štátnou pomocou, 
ibaže by bolo povolené Komisiou. 

                                                 
9  Gellermann, M.: Verwaltungsvertragliche Subventionsverhältnisse im Spannungsfeld zwischen Beihilfekontrolle 

und Verwaltnugsverfahrensrecht. In: Deutsches Verwaltungsblatt, 8/2003, s. 483 a nasl. PECHSTEIN, M.: 
Nichtigkeit beihilfengewährender Verträge nach Art. 93 III 3 EGV. In: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 
16/1998, s. 495 a nasl. Tilmann, W., Schreibauer, M.: Rechtsfolgen rechtswidriger nationaler Beihilfen. In: 
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3/2002, s. 212 a nasl. 

10  Gellermann, dielo citované v predchádzajúcej poznámke, s. 484. 
11  Tichý in: Tichý, L., a kol.,: Evropské právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck 1999, s. 505. V nasledujúcich vydaniach 

citovaného diela sa uvedené tvrdenie nenachádza. 
12  Csach, K.: Protiprávna štátna pomoc – právne následky nezákonnej ingerencie verejnej moci do podnikania. In: 

Husár, J (ed.): Ingerencia orgánov verejnej moci do podnikania. Košice : UPJŠ, 2006, s. 15 a nasl. 
13  Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. 



Pri posudzovaní následkov protiprávnej pomoci je v tomto prípade taktiež potrebné 
zohľadniť špecifiká nepriamej pomoci, akou je aj predaj pozemkov za nižšiu cenu. 
Článok 108 ods. 3 veta tretia ZfEÚ (ako aj § 22 zákona o štátnej pomoci) zakazuje 
predať majetok za nižšiu ako trhovú cenu, nemôže ale uložiť novú povinnosť 
príjemcovi vyrovnať rozdiel cien.   

Rovnaký záver bude platiť aj v prípade, ak neskôr dospeje Komisia k negatívnemu 
(nesúhlasnému) rozhodnutiu, ktoré je obligatórne spojené s uložením povinnosti 
vymáhať poskytnutú štátnu pomoc.14 Nezdá sa totiž byť presvedčivé, prečo by 
mala byť v prípade negatívneho rozhodnutia Komisie v otázke Prevodu pozemkov 
uložená povinnosť kupujúcemu doplatiť kúpnu cenu, teda dospieť vrchnostensky 
k zmene obsahu zmluvy. Zmluva by nemala vyvolávať žiadne právne účinky od jej 
počiatku (odkladacia podmienka nenastala), čo slovenský zákonodarca 
pripodobňuje neplatnej zmluve, a súťaž (ako nerušené trhové prostredia) by 
mala byť obnovená navrátením do pôvodného stavu.  

Keďže právny poriadok ukladá povinnosť odstrániť hospodársku výhodu, 
zároveň ale nezakladá povinnosť doplatiť rozdiel v kúpnej cene, je jediným 
efektívnym riešením v prípade odstránenia protiprávnosti vyplývajúcej z nižšej 
kúpnej ceny iba také riešenie, podľa ktorého sa práva a povinnosti z tejto zmluvy 
považujú za neexistujúce až do pozitívneho rozhodnutia Komisie. V prípade, ak by 
Prevod pozemkov spĺňal znaky nepriamej štátnej pomoci (Prevod pozemkov za 
nižšiu ako trhovú cenu), tak práva a povinnosti súvisiace s prevodom 
nehnuteľnosti za nižšiu ako trhovú cenu ešte nemohli vzniknúť a ich realizácia by 
bola v rozpore s priamo účinným ustanovením čl. 108 ods. 3 ZfEÚ.15  

Prevodca, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, by sa tak mohol 
domáhať určenia vlastníckeho práva k Pozemkom, pričom mesto by muselo 
vrátiť naspäť prijatú kúpnu cenu za Pozemky. Príjemca štátnej pomoci by musel 
ďalej v zmysle európskej legislatívy16 vrátiť aj stanovené úroky z hodnoty 
poskytnutej štátnej pomoci. 

Záverom dodávam, že v prípadnom konaní pred vnútroštátnym súdom, kedy dôjde 
k uplatňovaniu si nároku na vrátenie pomoci už nebude príjemca oprávnený 
spochybňovať prípadné rozhodnutie Komisie o vymáhaní protiprávnej pomoci. Súd 
nebude oprávnený skúmať, či bola štátnu pomoc poskytnutá protiprávne, alebo nie, 
keďže by zasahoval do výlučnej právomoci Komisie (resp. Súdneho dvora EÚ).17 

 

JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.18 

                                                 
14  Pozri aj CSACH, K.: Vymáhanie protiprávnej štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie. In: Justičná 

revue. Roč. 59, č. 2 (2007), s. 198-207. 
15  Pri synalagmatických záväzkoch nie je podľa nášho názoru z pohľadu práva štátnej pomoci možné oddeliť právo 

na zaplatenie nižšej kúpnej ceny na jednej strane, a povinnosť previesť vlastníctvo k predmetu zmluvy na strane 
druhej. 

16  Články 9 a nasl. nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) 
č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 ZES. Slovenská verzia nariadenia sa 
nachádza v mimoriadnom vydaní Ú.v., kap. 8, zv. 4, s. 3 – 136.  

17  Podrobnejšie: CSACH, K.: Fiat iustitia, et pereat mundus alebo povinnosť vrátiť protiprávnu štátnu pomoc. In: 
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. Roč. 5, č. 5 (2008), s. 5-13, ako aj rozsudky a články 
uvedené v tomto monotematickom čísle časopisu.   

18  Autor pracuje na Ústave európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
Uvedené stanovisko bolo podané ako stanovisko autora a neprezentuje stanovisko svojho zamestnávateľa. 


