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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie 
 
informáciu o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby predstaničný priestor 
Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 
 

B. schvaľuje 
 
nepredĺženie trvania Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 20. 12. 2010 uzatvorenej medzi 
zmluvnými stranami budúcim predávajúcim hlavným mestom SR Bratislavou a budúcim 
kupujúcim Transprojekt s.r.o. formou dodatku, ktorým by sa menil vo všetkých dotknutých 
ustanoveniach zmluvy termín odovzdania právoplatne skolaudovaných stavebných objektov 
a plánovaných investícií Predstaničného priestoru Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
z pôvodne dohodnutého termínu 31. 12. 2016 na nový termín 31. 12. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET  : Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného  

zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR 
v Bratislave  

 
ŽIADATE Ľ :                   Transprojekt s.r.o. 
                                                   Železničiarska 13 
                                                   811 04 Bratislava 
                                                   IČO 35 729 651  
 
SKUTKOVÝ  STAV:  
 

V súvislosti so snahou o vyriešenie nepriaznivého stavu v lokalite Predstaničné 
námestie sú Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislava v pravidelných 
intervaloch predkladané správy o vykonaných krokoch a navrhovaných riešeniach, ktoré by 
mali smerovať k uspokojivému vyriešeniu nevyhovujúcej situácie. 
 Posledným prijatým uznesením v tejto veci je uznesenie č. 522/2016 z 29.-30.6.2016, 
ktorým MsZ zobralo na vedomie informáciu o vykonaných krokoch ohľadne investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 
 Správa je mestskému zastupiteľstvu predkladaná v pravidelných intervaloch a jej 
cieľom je informovať o vykonaných krokoch, najmä v nadväznosti na uznesenia prijaté 
mestským zastupiteľstvom.    
 Hlavné mesto SR Bratislava uzatvorilo dňa 20. 12. 2010 so spoločnosťou Transprojekt 
s.r.o. Zmluvu o budúcej Kúpnej zmluve, ktorej predmetom je budúci prevod pozemkov v k. ú. 
Staré Mesto o celkovej výmere 22 010 m². Zmluva bola podpísaná po prijatí uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1189/2006, ktorým bolo 
uzatvorenie takejto zmluvy schválené. 
Kúpna cena bola dohodnutá vo výške 1 080,38 Eur/m², celkom 23 779 260,43 Eur. Splatnosť 
bola stanovená nasledovným spôsobom: 

- 1. časť kúpnej ceny vo výške 365 299,07 Eur do 30 dní od obojstranného podpisu 
spomínanej zmluvy – platba bola riadne zrealizovaná, 

- 2. časť kúpnej ceny vo výške 23 413 961,36 Eur formou vecného nepeňažného 
plnenia, a to vybudovaním stavebných objektov a plánovaných investícií 
odsúhlasených Generálnym investorom Bratislavy, ktoré budú následne bezodplatne 
prevedené a odovzdané do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy po ich 
právoplatnom skolaudovaní, najneskôr však ku dňu 31. 12. 2016. 

Riadna kúpna zmluva má byť uzatvorená až po bezodplatnom prevode a odovzdaní 
právoplatne skolaudovaných objektov a plánovaných investícií podľa dokumentácie na 
vydanie územného rozhodnutia – Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave, 
ktorá tvorí prílohu zmluvy, najneskôr však do 31. 12. 2016. 
 

Záväzky hlavného mesta SR Bratislava vyplývajúce zo zmluvy: 
1. uzavrieť kúpnu zmluvu za predpokladu, že budú splnené podmienky dané zmluvou 

(odovzdanie objektov) v lehote najneskôr do 31. 12. 2016 – v prípade splnenia všetkých 
podmienok ide o súdne vynútiteľný záväzok, 

2. vyvinúť úsilie tak, aby bolo možné uzatvoriť so ŽSR zmluvu o budúcom  uzavretí 
zámenných zmlúv, resp. inú zmluvu o majetkovoprávnom vysporiadaní, v ktorej budú 
dohodnuté podmienky zámeny, vysporiadania pozemkov medzi ŽSR a hlavným mestom SR 



Bratislavou – ide o neurčitý záväzok bez právnej sankcie alebo vplyvu na platnosť či 
neplatnosť zmluvy, 

3. záväzok bez zbytočného odkladu predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh na 
odpredaj pozemku v k. ú. Staré Mesto parc. č. 23093/4 o výmere 531 m² (v aktuálnom stave 
ide o tri pozemky, ktorých súčet výmer zodpovedá pôvodnému pozemku) za kúpnu cenu 
stanovenú znaleckým posudkom – toto ustanovenie má taktiež povahu budúceho záväzku, 
avšak jeho vynútiteľnosť je vzhľadom na neurčitosť lehoty, v ktorej má byť splnený, sporná. 
Okrem toho nejde o záväzok pozemky previesť, len o záväzok predložiť návrh na odpredaj  
mestskému zastupiteľstvu, 

4. hlavné mesto v zmluve výslovne vyjadrilo svoj súhlas s tým, aby budúci kupujúci na 
základe ohlásenia vykonal rozkopávky v dotknutom území, pričom ho, vzhľadom na 
investíciu, ktorá bude realizovaná v prospech mesta, oprávnilo žiadať v zmysle ustanovení § 
10 VZN č. 5/2010 o oslobodenie od dane za užívanie a zabratie verejného priestranstva 
v dotknutom území pre účely realizácie projektu. 

  
Záväzky spoločnosti Transprojekt s.r.o. vyplývajúce zo zmluvy: 
1. záväzok uhradiť prvú časť kúpnej ceny vo výške 365 299,07 Eur – záväzok 

splnený. 
2. záväzok uhradiť druhú časť kúpnej ceny formou vecného plnenia na základe 

dokumentácie, ktorá je prílohou zmluvy a bola odsúhlasená GIB-om – ak budúci kupujúci 
tento záväzok nesplní v lehote do 31. 12. 2016, má sa automaticky za to, že zmluvné strany od 
zmluvy odstúpili a táto sa od počiatku zrušuje. 

3. záväzok odovzdať mestu najneskôr do 31. 12. 2016 právoplatne skolaudované  
stavebné objekty a plánované investície špecifikované v prílohe zmluvy – v prípade 
nedodržania tohto záväzku sa popri vyššie uvedenom odstúpení od zmluvy uplatní aj zmluvná 
pokuta vo výške prvej splátky kúpnej ceny 365 299,07 Eur, ktorá budúcemu kupujúcemu 
nebude vrátená. 

4. ak budúci kupujúci do 31. 12. 2016 stavebné objekty a plánované investície 
neskolauduje, je povinný ich aj v takom prípade odovzdať do vlastníctva mesta a zároveň 
bude povinný uhradiť preukázateľnú náhradu škody.  

 
Listom zo dňa 31. 10. 2016 požiadala spoločnosť Transprojekt s.r.o. o predĺženie 

trvania Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve zo dňa 20. 12. 2010. Tento subjekt žiada 
o uzatvorenie dodatku k Zmluve o budúcej Kúpnej zmluve, ktorého predmetom je predĺženie 
lehoty na odovzdanie a zrealizovanie investičného zámeru – úpravy „Predstaničného 
námestia“ a to v termíne do 31. 12. 2021 oproti pôvodne dohodnutému termínu 31. 12. 2016. 
Žiadateľ priložil na potvrdenie svojho záujmu o realizovanie pôvodného investičného zámeru 
Vyhlásenie o spoločnom zámere zo dňa 15. 7. 2016 podpísané spoločnosťami STRABAG 
Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. a Transprojekt s.r.o. a Vyhlásenie o spoločnom 
zámere zo septembra 2016 podpísané spoločnosťami URBAN DEVELOPERS AND 
INVESTORS, s.r.o. a Transprojekt s.r.o. Ďalšou prílohou podanej žiadosti je súpis 
základných skutkových dôvodov žiadosti, ktorého obsahom sú z pohľadu žiadateľa 
chronologicky usporiadané udalosti a kroky vykonané vo veci projektu „Predstaničné 
námestie“, a informatívny časový harmonogram prác, ktorý požadovalo hlavné mesto od 
žiadateľa už niekoľko rokov a doposiaľ nebol predložený. 
 K žiadosti priložený Letter of Intent – LOI so spoločnosťou STRABAG je 
deklaratórny a právne nenárokovateľný záväzok, predstavuje vyjadrenie vôle a ochotu 
pristúpiť k rokovaniu, nezaväzujúci k žiadnym reálnym povinnostiam (pozn.: podľa článku 
III. je každá z Vyhlasujúcich strán povinná zachovávať mlčanlivosť o obsahu tohto LOI). 



Vyhlásenie o spoločnom zámere so spoločnosťou UDI má identickú povahu a podstatu ako to 
so spoločnosťou STRABAG. 

V žiadosti prejavila spoločnosť Transprojekt spolu so spomínanou stavebnou 
spoločnosťou a investorskou spoločnosťou záujem viesť seriózne a vážne rokovania 
s hlavným mestom SR Bratislavou o bezodkladnom spustení celého projektu Bratislava ICC 
a predĺžení uzatvorenej zmluvy. Zároveň v liste požiadali o zaradenie tejto žiadosti ako bodu 
programu na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
konané dňa 16. 11. 2016. 
 Žiadateľ vo veci realizácie investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej 
stanice ŽSR v Bratislave od roku 2010 do dnešného dňa neuskutočnil žiadne reálne aktivity, 
ktoré by preukazovali jeho seriózny záujem o dodržanie podmienok a záväzkov podľa 
Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve zo dňa 20. 12. 2010. Podľa Článku III ods. 5 tejto zmluvy 
v prípade, že budúci kupujúci (Transprojekt s.r.o.) najneskôr do 31. 12. 2016 neprevedie 
a neodovzdá budúcemu predávajúcemu (hlavnému mestu SR Bratislave) bezodplatne 
právoplatne skolaudované stavebné objekty a plánované investície podľa dokumentácie do 
vlastníctva, má sa automaticky za to, že obe zmluvné strany od tejto zmluvy odstúpili a táto 
zmluva sa od počiatku zrušuje. Ak táto skutočnosť nastane (k dnešnému dňu je isté, že 
ukončenie projektu k dohodnutému termínu 31. 12. 2016 je neuskutočniteľné), uhradená časť 
kúpnej ceny vo výške 365 299,07 Eur sa budúcemu kupujúcemu nevráti – táto suma bude 
zmluvnou pokutou za neplnenie uvedeného záväzku. 
 
NÁVRH ZÁVEROV: 
 
Navrhujeme zobrať na vedomie informáciu o vykonaných krokoch ohľadne 
investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
a schváliť nepredĺženie trvania Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve zo dňa 20. 12. 2010. 
 
 




































