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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 
berie na vedomie 

 
informáciu o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o. so sídlom Landererova ul. 1, 
811 09 Bratislava. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

obsahujúca informáciu o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o. so sídlom 
Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava. 

 
 

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „primátor") predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo") 
informáciu o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 
811 09 Bratislava, za obdobie od zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 1. marca 2012  do dnešného 
dňa, a to s poukazom na znenie časti E bod 4 uznesenia mestského zastupiteľstva č. 166/2011 zo dňa 
 30. júna 2011.  

 
 

I. Prebiehajúci proces verejného obstarávania na právne zastupovanie hlavného mesta SR 
Bratislavy 

  
Na právne zastupovanie hlavného mesta SR Bratislavy bolo vyhlásené verejné obstarávanie 

formou užšej súťaže, a to bez obmedzenia počtu záujemcov. Oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania  dňa 17. decembra 2011.  

V lehote na predkladanie žiadostí o účasť, ktorá uplynula dňa 9. januára 2012, predložili 
hlavnému mestu SR Bratislave (ďalej len „verejný obstarávateľ“) žiadosti niekoľkí záujemcovia.  

Verejný obstarávateľ zriadil komisiu, ktorej úlohou bolo posúdiť, či záujemcovia splnili 
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. 
V súvislosti s vyhodnocovaním splnenia týchto podmienok na základe odporúčania komisie verejný 
obstarávateľ  

- sa písomne obrátil na niektorých záujemcov o doplnenie predložených dokladov podľa § 33 ods. 4 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a 

- vylúčil z verejného obstarávania skupinu dodávateľov pre nesplnenie podmienok účasti podľa § 33 
ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 

 
Dňa 30. apríla 2012 verejný obstarávateľ kompletné súťažné podklady obsahujúce kritéria na 

vyhodnotenie ponúk odoslal všetkým záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti, spolu s výzvou na 
predkladanie ponúk. Tieto doklady boli doručené záujemcom dňa 2. mája 2012. 

 
Pre informáciu uvádzame, že písomné ponuky musia byť verejnému obstarávateľovi doručené 

v lehote do 23. mája 2012. 
 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 24. mája 2012 o 10,00 hod. v miestnosti č. 103 Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy, a to aj za prítomnosti uchádzačov. Na otváranie a  aj na 
vyhodnocovanie ponúk, ktoré by sa malo uskutočniť v ten istý deň, t.j. dňa 24. mája 2012, zriadil 
verejný obstarávateľ komisiu, v tomto zložení:  
JUDr. Dušana Višňovská, predseda 
JUDr. Ivo Nesrovnal, člen 
Marian Greksa, člen 
Ing. Milan Šindler, člen 
Ing. Slavomír Drozd, člen. 
 

 Táto komisia po vyhodnotení písomných ponúk oznámi výsledok verejnému obstarávateľovi. 
Podotýkame, že s poukazom na ustanovenie § 45 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní  zmluva 
s úspešným uchádzačom musí byť uzavretá v lehote viazanosti ponúk, nie však skôr, ako 16. deň odo 
dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk a len za predpokladu, že žiadnym 
uchádzačom nebola doručená žiadosť o nápravu, alebo ak bola žiadosť o nápravu doručená po 



uplynutí lehoty na jej podanie. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi ani 
ponukou uchádzača.  

 
 
II.  Realizácia časti B uznesenia mestského zastupiteľstva č. 446/2012 zo dňa 2. februára 2012 

 Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 446/2012 zo dňa 2. februára 2012 časťou B poverilo 
primátora rokovať s vládou Slovenskej republiky o možnosti získania pozemkov štátu nachádzajúcich 
sa pod budovami Výskumného ústavu vodného hospodárstva do vlastníctva hlavného mesta 
a náhradnom umiestnení tohto výskumného ústavu.  

 V súlade s týmto uznesením sa uskutočnilo dňa 17. mája 2012 stretnutie medzi JUDr. 
Dušanou Višňovskou, riaditeľkou magistrátu a Ing. Jurajom Brtkom CSc., generálnym riaditeľom 
Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Účelom tohto stretnutia bola výmena základných 
informácii, ktoré budú podkladom pre pripravované rokovanie medzi primátorom a ministrom 
životného prostredia SR dňa 22. mája 2012.  

Pre informáciu uvádzame, že Výskumný ústav vodného hospodárstva je štátna príspevková 
organizácia riadená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorého predmetom 
činnosti je najmä vedeckovýskumná činnosť v oblasti hydrotechniky, hydroenergetiky, hydroló-
gie, riečnej morfológie a revitalizácie krajiny v povodiach a vedeckovýskumná činnosť v oblasti 
povrchových vôd, podzemných vôd, technológie úpravy vôd a odpadových vôd. Ďalšie informácie 
o tomto ústave sú uvedené v dokumente, ktorý tvorí prílohu tohto materiálu.  

Slovenská republika je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto, v správe 
Výskumného ústavu vodného hospodárstva so sídlom na Nábreží arm. gen. L. Svobodu 5, vedených 
Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č.2634. Ide o nehnuteľnosti:  
 
 Pozemky registra „C“: 
- parc.č.20826/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1570 m² 
- parc.č.20826/2 ostatné plochy o výmere 3101 m² 
- parc.č.20826/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1106 m² 
- parc.č.22372/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2561 m² 
- parc.č.22372/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5935 m² 
- parc.č.22372/34 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3866 m² 
- parc.č.22372/35 zastavané plochy a nádvoria o výmere 904 m² 
- parc.č.22372/36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 626 m² 
- parc.č.22372/37 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m² 
 
Stavby so súpisným číslom : 
- prevádzková budova , súp.č.4294, postavená na pozemku parc.č.20826/5 
- prevádzková budova , súp.č.4297, postavená na pozemku parc.č.22372/36 
- garáže, súp.č.4297, postavené na pozemku parc.č.22372/37 
- haly A1, A2-laboratóriá, súp.č.6757, postavené na pozemku parc.č.22372/34 
 

Spoločnosť Henbury Development, s.r.o. so sídlom na Landererovej ulici č.1 v Bratislave je 
výlučným vlastníkom pozemkov v k.ú. Staré Mesto, vedených Správou katastra pre hlavné mesto SR 
Bratislavu na LV č.8378. Ide o nehnuteľnosti: 
 
Pozemky registra „C“: 
- parc.č.22372/1 ostatné plochy o výmere 7866 m² 
- parc.č.22372/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6149 m² 
- parc.č.22372/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2297 m² 
- parc.č.22372/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1494 m² 
- parc.č.22372/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1501 m² 
 



Na pozemku parc.č.22372/2 sa nachádza stavba PKO so súp.č.4296 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy podľa zápisu v liste vlastníctva č.1656. 

Na pozemku parc.č.22372/4 sa nachádza stavba športovej haly so súp.č. 105162 vo vlastníctve 
spoločnosti V.K.P., a.s. podľa zápisu v liste vlastníctva č.5480. 

 
Príslušné snímky z katastrálnej mapy a listy vlastníctva č. 2634 a č. 8378 tvoria prílohu tohto 
materiálu. 

Dňa 22. mája 2012 sa uskutočnilo stretnutie primátora s ministrom životného prostredia SR, 
predmetom ktorého bolo prerokovanie možnosti získania pozemkov štátu, v správe Ministerstva 
životného prostredia SR, nachádzajúcich sa pod budovami Výskumného ústavu vodného hospodárstva 
do vlastníctva hlavného mesta a náhradnom umiestnení tohto výskumného ústavu. Výsledkom 
spoločného rokovania boli tri alternatívy možností riešenia, a to  

1. Prvá alternatíva počíta s tým, že štát nebude súhlasiť s predmetnou zámenou pozemkov 
v prospech hlavného mesta. 

2. Druhá alternatíva predpokladá, že štát  zamení pozemky nachádzajúce sa pod budovami 
Výskumného ústavu vodného hospodárstva za iné pozemky vo vlastníctve hlavného mesta, následkom 
čoho dôjde k ukončeniu prevádzky tohto výskumného ústavu v týchto budovách.  

3. Tretia alternatíva vychádza z predpokladu, že štát spoločne s hlavným mestom a investorom 
zakomponuje Výskumný ústav vodného hospodárstva do developerskeho porjektu s tým, že časť tohto 
výskumného ústavu, kde sú najcennejšie technológie bude zachovaná, časť laboratórií bude 
umiestnená v novej zástavbe, t.j. budú súčasťou nového administratívneho celku.  

Predbežne bolo na tomto vzájomnom stretnutí dohodnuté, že do septembra tohto roku by sa malo 
vyjasniť, či tretia alternatíva je prijateľná pre investora. Súčasne bolo dohodnuté, že sa zriadi pracovná 
skupina, pozostávajúca zo zástupcov Ministerstva životného prostredia SR, Výskumného ústavu 
vodného hospodárstva, investora a hlavného mesta. Túto pracovnú skupinu bude riadiť JUDr. Dušana 
Višňovská, riaditeľka magistrátu. Hlavnou úlohou tejto pracovnej skupiny bude posúdiť, či realizácia 
tejto tretej alternatívy je možná z právneho a ekonomického hľadiska.  

 Záver: 

Vzhľadom na výsledok rokovania s Ministerstvom životného prostredia SR, na základe 
ktorého sa má zriadiť pracovná skupina na posúdenie možnosti realizácie navrhnutej tretej 
alternatívy, navrhujeme predložiť ďalšiu informáciu o rokovaniach so spoločnosťou Henbury 
Development, s.r.o., až na zasadnutí mestského zastupiteľstva v mesiaci september 2012. 

 

 

 



Uznesenie č. 166/2011 

zo dňa 30. 6. 2011 

  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A.   berie na vedomie 

návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia.  

B.  schvaľuje 

zachovanie celého PKO. 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby zabezpečil uvedenie PKO do verejnej prevádzky v súlade s jeho využívaním do decembra 2010, 
na základe dohody s vlastníkmi pozemku, spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., o vecnom 
bremene (t. z.  o užívaní pozemku za odplatu). V prípade, že nedôjde k dohode, podať určovaciu 
žalobu na vysporiadanie vlastníckych vzťahov v dotknutom území (nábrežie PKO). 

D. súhlasí 

s vyhlásením stavebnej uzávery v dotknutom území po dobu obstarávania územného plánu zóny až do 
prijatia ÚPZ, s cieľom regulovať územie z hľadiska verejného záujmu. V tomto zmysle žiada 
primátora podniknúť v danej veci potrebné kroky. 

E. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
v rokovaniach s vlastníkom pozemku, spoločnosťou Henbury Development, s.r.o.: 
1. Rokovať z pozície neplatnosti zmluvy o spolupráci uzavretej primátorom Ing. Andrejom 
Ďurkovským, v zmysle právnej analýzy AK Babiaková & Wilfling. 

2. Navrhnúť vlastníkovi pozemku zámenu pozemkov v areáli PKO s pozemkami mimo dotknutého 
územia (nábrežie PKO). 

3. Neuzatvárať so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., žiadnu dohodu týkajúcu sa dotknutého 
územia (nábrežie PKO) pred predložením projektu zástavby na nábreží zo strany Henbury 
Development, s.r.o., Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na vyjadrenie. 

4. Informovať o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., na najbližšom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a potom pravidelne na jeho ďalších 
zasadnutiach. 

  

 






























