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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o žiadosti spoločnosti Transprojekt s.r.o. zo dňa 8. 11. 2016 ohľadne investičného
zámeru stavby predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave týkajúcu sa predĺženia
trvania Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 20. 12. 2010.

Dôvodová správa
PREDMET:

ŽIADATEĽ:

Informácia o žiadosti spoločnosti Transprojekt s.r.o. zo dňa 8.
11. 2016 ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný
priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave.
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.
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy bolo schválené
uznesenie č. 667/2016 zo dňa 16. 11. 2016, ktorým 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.
Písmeno b) schváleného uznesenia bolo doplnené na základe žiadosti spoločnosti
Transprojekt s.r.o. zo dňa 31. 10. 2016 o predĺženie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa
20. 12. 2010 z dôvodu záujmu žiadateľa o dokončenie projektu úpravy Predstaničného
námestia.
Listom zo dňa 8. 11. 2016 doplnila spoločnosť Transprojekt s.r.o. svoju žiadosť zo dňa
31. 10. 2016 o predĺženie trvania Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Žiadateľ má naďalej
záujem o uzatvorenie dodatku k existujúcej, platnej Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa
20. 12. 2010, v ktorom spoločnosť Transprojekt s.r.o. chce podrobnejšie upraviť práva
a povinnosti jednotlivých zmluvných strán, ktoré vyplynú zo vzájomných rokovaní. Keďže
podľa slov žiadateľa pôjde o časovo náročný proces, navrhuje dva kroky jeho riešenia:
1. Najskôr do konca tohto kalendárneho roka uzatvoriť medzi hlavným mestom SR
Bratislavou a Transprojekt s.r.o. dodatok č. 1 k spomínanej budúcej zmluve, ktorým
bude trvanie pôvodnej zmluvy predĺžené o krátky časový úsek do dojednania ďalšieho
dodatku upravujúceho konkrétne práva a povinnosti, najdlhšie však napríklad na 9
mesiacov, čím sa získa časový priestor pre prípravu kvalitného zmluvného podkladu.
2. Následne uzatvoriť medzi uvedenými zmluvnými stranami dodatok č. 2 k pôvodnej
zmluve, a to s konkrétnymi právami a povinnosťami, v ktorom najmä dôjde k posunu
doposiaľ dojednaných termínov, upravia sa povinnosti na strane budúceho
kupujúceho. V záujme plynulosti projektu bude deklarované, že na pozemkoch, ktoré

sú predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve neviaznu, resp. v čase po vydaní
príslušných stavebných oprávnení nebudú viaznuť žiadne ťarchy, bremená ani práva
tretích osôb, ktoré by bránili v realizácií prác a budú zapracované všetky ostatné
legitímne požiadavky.
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. Podľa Článku
III ods. 6 zmluvy v prípade, ak 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,, 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 materiál predložiť do mestského zastupiteľstva a zobrať informáciu na
vedomie.

