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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj primárnej tepelnej prípojky, vedenej do odovzdávacej stanice 
tepla umiestnenej v objekte Zimného štadióna O. Nepelu zrealizovanej v rámci  stavby 
„Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu 2. časť, Prístupové                           
komunikácie“, ako prípadu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  a to predaj primárnej 
tepelnej prípojky, stavebný objekt: 
- E 502 Novonavrhovaná horúcovodná prípojka Zimný štadión 
Bratislavskej teplárenskej, a.s. so sídlom Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, za cenu 
27 391,35 Eur,  s podmienkami : 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   :   Návrh na predaj primárnej tepelnej prípojky vedenej do 
                                       odovzdávacej stanice tepla umiestnenej v objekte Zimného 
      štadióna O. Nepelu zrealizovanej v rámci  stavby „Rekonštrukcia  
      Zimného štadióna O. Nepelu 2. časť, Prístupové komunikácie“,  
      ako prípadu  hodného osobitného zreteľa 
                                              
 
 
 
SKUTKOVÝ STAV   

 
 Stavebník hlavné mesto SR Bratislava, ktorého na základe splnomocnenia 
zastupoval Generálny investor Bratislavy, zrealizoval pre potreby MS v ľadovom hokeji 
stavbu „Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu“. Súčasťou rekonštrukcie boli aj 
vyvolané prekládky inžinierskych sietí a realizácia komunikácií v okolí zimného štadióna. 
Tieto vyvolané objekty sa realizovali v rámci stavby „Rekonštrukcia Zimného štadióna O. 
Nepelu 2.časť, Prístupové komunikácie“. V objektovej skladbe sa nachádzal aj objekt 
tepelnej prípojky pre novú odovzdávaciu stanicu tepla v budove zimného štadióna – stavebný 
objekt E 502 stavby. 
             Počas výstavby bola uzatvorená zmluva o uzatvorení budúcich zmlúv 
medzi Bratislavskou teplárenskou  a.s. a hlavným mestom SR Bratislava, predmetom ktorej 
bol záväzok oboch zmluvných strán uzavrieť zmluvu o dodávke a odbere tepla pre Zimný 
štadión O. Nepelu a záväzok uzatvorenia kúpnej zmluvy na kúpu a predaj teplovodných 
zariadení – primárnej teplovodnej prípojky. 

Stavebný objekt E 502 bol skolaudovaný, položkový rozpočet zhotoviteľa stavebných 
prác bol v zmysle čl. III bod 3 zmluvy o uzavretí budúcich zmlúv budúcim dodávateľom 
Bratislavskou teplárenskou a.s. posúdený a schválený vo výške 27 391,35 Eur bez DPH. 
           Bratislavská teplárenská  a.s. predložila návrh kúpnej zmluvy  na odplatný prevod 
vlastníckeho práva k tomuto objektu za kúpnu cenu v celkovej výške 27 391,35 Eur 
bez DPH, čo predstavuje hodnotu zrealizovaných prác stavebného objektu E 502 bez DPH. 

Po schválení predaja mestským zastupiteľstvom (trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov), by sa prevod predmetnej nehnuteľnosti uskutočnil v súlade s § 9a ods.8 písm. e) 
zák.138/1991 Zb . o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, nakoľko sa jedná o prevod teplovodného zariadenia prevádzkovateľovi  teplovodov – 
Bratislavskej teplárenskej, a.s. 
 

                                  
 
                         

 
 
 






















