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Košice vyhrali spor s parkovacou spoločnosťou. Zmluva spred desiatich rokov je neplatná  
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Súkromná spoločnosť zváži aj uplatnenie nárokov či už z titulu bezdôvodného obohatenia na strane mesta ako aj z titulu zodpovednosti
za škodu spôsobenú neplatnou nájomnou zmluvou. Aktivista verí, že dôjde aj k trestnoprávnej zodpovednosti exprimátora Rašiho, ktorý
zmluvu v roku 2012 podpísal.

KOŠICE: Nájomná zmluva o parkovaní medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI z roku 2012 je neplatná. Rozhodol o tom košický
krajský súd a proti rozsudku nie je prípustné ďalšie odvolanie.

Mesto Košice má podľa primátora Jaroslava Polačeka rozviazané ruky a môžeme sa pustiť do práce na vlastnej parkovacej politike.
Spoločnosť EEI rešpektuje rozhodnutie súdu, nevylučuje však využiť mimoriadne opravné prostriedky alebo uplatniť si ochranu svojich
práv podaním sťažnosti na Ústavný súd.

Mesto s parkovacou spoločnosťou uzavrelo teraz už neplatnú zmluvu na desať rokov, a tak by jej činnosť skončila už o niekoľko týždňov,
koncom júla.

Krajský súd Košice potvrdil takzvaný medzitýmny rozsudok Okresného súdu Košice I z októbra 2019.

„Odvolací súd dospel k záveru, že táto nájomná zmluva je neplatná, a preto súd prvej inštancie rozhodol správne medzitýmnym
rozsudkom, že nájomný vzťah, ktorý mal vzniknúť z nájomnej zmluvy z roku 2012 a následne z dodatku číslo dva k tejto nájomnej zmluve
z roku 2016, nie je, čiže nebol platne uzatvorený," uviedla predsedníčka senátu krajského súdu.

Budú žiadať kompenzáciu škôd

Spoločnosť EEI vydala stanovisko, podľa ktorého rešpektuje rozhodnutie košického krajského súdu.

„Naďalej sme však presvedčení, že by mali prevážiť právne argumenty, podľa ktorých je táto nájomná zmluva vrátane jej dodatku č. 2
platná a uzatvorená v súlade s právnymi predpismi,“ reagovala spoločnosť EEI.

(článok pokračuje pod obrázkom)

5 fotiek v galérii Zdroj: TASR - Roman Hanc

Nedisponuje písomným vyhotovením rozsudku, a tak počká na jeho doručenie, aby sa s ním mohla oboznámiť a kvalifikovane vyjadriť k
argumentom súdu.

„Vzhľadom na naše presvedčenie o platnosti nájomnej zmluvy však spoločnosť EEI s najväčšou pravdepodobnosťou využije mimoriadne
opravné prostriedky, respektíve uplatní si ochranu svojich práv podaním sťažnosti na Ústavný súd, “ konštatovala spoločnosť EEI.

Firma trvá na názore, že spochybňovanie platnosti nájomnej zmluvy zo strany predstaviteľov mesta Košice je účelovým a politicky
motivovaním konaním.

„Napriek spochybňovaniu platnosti zmluvy a prebiehajúcim súdnym sporom totiž mesto Košice okrem iného nepretržite od roku 2012
fakturuje spoločnosti EEI nájomné a prostredníctvom podriadených subjektov od nej vymáha plnenie nájomnej zmluvy ako aj prepojenej
zmluvy na parkovací dom.“

V prípade, že nájomná zmluva bude definitívne príslušnými súdnymi orgánmi vyhlásená za neplatnú, spoločnosť EEI zváži aj uplatnenie
nárokov či už z titulu bezdôvodného obohatenia na strane mesta ako aj z titulu zodpovednosti za škodu spôsobenú neplatnou nájomnou
zmluvou.

„Ak by bola nájomná zmluva naozaj neplatná, túto neplatnosť spôsobilo priamo mesto Košice, ktoré návrh nájomnej zmluvy pripravilo a
predostrelo na podpis víťazovi súťaže - spoločnosti EEI. Ak teraz mesto Košice napáda neplatnosť nájomnej zmluvy, napáda reálne
výsledky svojej vlastnej činnosti,“ dodalo EEI.

Spoločnosť si vyčísli všetky právne nároky na kompenzáciu škôd, ktoré jej mesto Košice svojou protiprávnou činnosťou a prípravou
neplatnej nájomnej zmluvy spôsobilo.

Mesto má rozviazané ruky

Zmluvu so spoločnosťou EEI vypovedalo mesto Košice a obe strany sa začali súdiť.
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„Ťahanie sa po súdoch trvalo takmer štyri roky, ale vyplatilo sa bojovať. Súd definitívne rozhodol o tom, že parkovanie patrí opäť
Košičanom. Mesto má rozviazané ruky a môžeme sa pustiť do práce na vlastnej parkovacej politike,“ konštatoval Jaroslav Polaček,
primátor Košíc.

Výnosy z parkovného už podľa neho nebudú zlepšovať finančné ukazovatele súkromnej bratislavskej firmy, ale zostanú v meste a
investujú sa do rozvoja dopravnej infraštruktúry.

„Krajský súd potvrdil to, že sme už pred rokmi mali aj spolu s ďalšími vtedajšími aktivistami na čele s Henrichom Burdigom pravdu, keď
sme už od začiatku platnosti tejto nájomnej zmluvy trvali na jej neplatnosti a nezákonnosti z dôvodu jej rozporu so zákonom.“

(článok pokračuje pod obrázkom)

5 fotiek v galérii Zdroj: mesto Košice

V roku 2018 vypracovala Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika analýzu, podľa ktorej v roku 2012 právne predpisy nepripúšťali
uzatvorenie takejto zmluvy. Mesto neskôr zmenilo všeobecne záväzné nariadenie a prebralo parkovací systém v meste.

„Môžeme už teraz povedať, že najneskôr doručením rozsudku spoločnosti EEI, stratí táto spoločnosť aj teoretické argumenty ohľadom
prevádzkovania „jej“ časti parkovacieho systému,“ dodal Polaček.

Očakáva trestnoprávnu zodpovednosť

Bojom proti parkovacej spoločnosti EEI je známy aktivista Henrich Burdiga. Po zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva sa stal
splnomocnencom primátora pre parkovanie a rokoval s parkovacou firmou. Neskôr sa pre nezhody s primátorom vzdal tejto funkcie aj
poslaneckého mandátu.

„Správa ma samozrejme potešila, tvrdil som to spolu s aktivistami a neskôr poslancami a ďalšími ľuďmi od začiatku. Neustále sme na to
poukazovali, obetoval som tomu nesmierne množstvo energie a času,“ konštatoval Burdiga.

Je podľa neho smutné, že bývalé vedenie mesta na čele s vtedajším primátorom Richardom Rašim dovolilo súkromnej firme zarábať
takto na Košičanoch.

(článok pokračuje pod obrázkom)
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„Rovnako smutné je, že Košičania na tento verdikt museli čakať toľko rokov.“

Súd dal za pravdu podľa Burdigu nielen jemu a ďalším aktivistom, ale hlavne veľkej časti Košičanov, ktorí celú dobu hovorili, že príjem z
parkovného má ísť výlučne mestu Košice.

„Rovnako sme hovorili, že to nemá byť biznis pre spriaznenú firmu s vtedajším Smerom a teraz už Smerohlasom a exprimátorom Rašim.
Verím, že s ohľadom na zmeny, ktoré sa na Slovensku udiali po ukončení vlády Smeru, dôjde aj k trestnoprávnej zodpovednosti
vtedajšieho primátora Rašiho, ktorý túto zmluvu podpísal,“ dopĺňa Burdiga.

Poukazuje na vyjadrenie EEI, že sa bude domáhať svojich práv. „Je viac ako pravdepodobné, že si bude vymáhať od mesta Košice
finančné prostriedky v miliónoch eur, pokiaľ nedôjde k mimosúdnej dohode,“ dodáva Burdiga.

Protesty aj petícia Košičanov

Poslanci košického mestského zastupiteľstva ešte v roku 2012 schválili nájomnú zmluvu na desať rokov s parkovacou spoločnosťou EEI.
Mesto prenajalo firme parkovacie miesta v centrálnej mestskej zóne a parkovací dom pri Steel Aréne. Zmluva odporovala vtedajšiemu
zneniu cestného zákona, čo napadol aj prokurátor o rok neskôr.

Poslanci parlamentu koncom roka 2013 schválili novelu cestného zákona, ktorým sa legalizovalo pôsobenie spoločnosti EEI v meste.

Neskôr sa parkovanie dodatkom z roku 2016 rozšírilo do desiatich lokalít. Vyvolalo to nevôľu Košičanov a vznikla občianska iniciatíva
Nezaplatím EEI ani cent – občianska neposlušnosť. Protestovali viackrát pred magistrátom aj pred domom exprimátora Richarda Rašiho.

(článok pokračuje pod obrázkom)

5 fotiek v galérii Zdroj: TASR - František Iván
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„Sme zásadne proti EEI a chceme ho zastaviť. Pán Raši môže odstúpiť od zmluvy, povedal počas protestu v roku 2016 Burdiga.
Protestujúci požadovali zriadenie mestského podniku“.

V petícii vyzbierali podpisy viac ako 17-tisíc ľudí. So spoplatneným parkovaním súhlasili, boli však proti tomu, aby peniaze inkasovala
súkromná firma.

Mesto Košice podalo proti spoločnosti EEI v novembri 2018 žalobu. Vychádzalo z tvrdenia o neplatnosti nájomnej zmluvy spred desiatich
rokov na základe analýzy spracovanej Právnickou fakultou UPJŠ.

Od 1. januára 2019 prebralo mesto Košice parkovací systém na základe všeobecne záväzného nariadenia, aj keď s tým spoločnosť EEI
nesúhlasila. Odvtedy sa za parkovanie platí mestu, ale aj spoločnosti EEI najmä na parkoviskách s rampami.

(článok pokračuje pod obrázkom)

5 fotiek v galérii Zdroj: mesto Košice

V roku 2020 Krajský súd v Košiciach zrušil rozsudok okresného súdu a vec vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Mesto sa obrátilo
na Ústavný súd, ktorý konštatoval, že košický krajský súd uznesením z augusta 2020, ktoré bolo v neprospech mesta, porušil práva
sťažovateľa na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie. Krajský súd Košice tento týždeň potvrdil rozsudok Okresného súdu.

Martin Turček investigatívny novinár Aktuality.sk

Každá minúta čítania investigatívneho článku nás stojí desiatky hodín redakčnej práce. Aj vďaka vašej podpore môžeme tvoriť nezávislú
a faktami overenú žurnalistiku. Pozrite si 3-dielny dokumentárny seriál z prostredia redakcie a investigatívneho tímu pri odhaľovaní
zásadných káuz.

Pozrieť Príbeh investigatívy

Autor: Robo Hakl
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Detská párty s Ujom Ľubom

Podujatie Košice

Ubytovanie v obci Košice

Detská párty s Ujom Ľubom

Detská párty s Ujom Ľubom v Botanickej záhrade UPJŠ

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie
uskutoční.

Autor: Ondrej Demian
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Vedeli ste, že pri chudnutí je oveľa dôležitejšia hlava než žalúdok? V našich mozgoch sa totižto vytvárajú spojenia, ktoré následne vedú k
obezite. Preto je dôležité pri liečbe obezity zapojiť do spolupráce s pacientom aj psychológa. Aj o tom sa rozprávame v šiestej časti
seriálu Obezita je choroba s MUDr. Ivanom Majerčákom, z Centra pre liečbu obezity lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Viac informácii
nájdete aj na stránke www.pravdaohmotnosti.skKompletný prepis podcastu nájdete v tomto linku pod záložkou transkript podcastu:
https://www.podcastzdravie.sk/podcast/29/epizoda/1473

Autor: Podcast Zdravie
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