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NÁVRH UZNESENIA 
 
 
 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

berie  na  vedomie 
 

informáciu o vykonaných krokoch ohľadom Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor 
hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET  :  Informácia o aktuálnom stave Investičného zámeru stavby  
 Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
 
 
 
SUBJEKT   : Transprojekt s. r. o. 
  Železničiarska 13 
  811 04 Bratislava 
  IČO : 35 729 651 
  (ďalej len „spoločnosť) 
 
 
SKUTKOVÝ STAV   
 

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 
nachádzajúci sa v okolí Hlavnej stanice. Zmluva bola podpísaná na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava č. 1189/2006, ktoré jej uzatvorenie schválilo. Touto 
zmluvou si zmluvné strany upravili svoje právne vzťahy do budúcnosti, avšak neupravili vzťahy 
počas doby výstavby. Budúci kupujúci tak síce je zaviazaný, aby poskytol v určitom časovom 
horizonte plnenie pod hrozbou sankcií (napr. ak spoločnosť neodovzdá hlavnému mestu v lehote do 
31. 12. 2016 vecné plnenie spočívajúce v odovzdaní rôznych objektov - ide napr. o výstavbu 
východnej vetvy Pražskej ulice, mostu na východnej vetve Pražskej ulice, mostného objektu nad 
vetvou „B“ Pražskej ulice, zárubné múry, oporné múry, založenie podjazdu pod východnou vetvou, 
výstavba cestnej rampy, vybudovanie trolejového vedenia atď. 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, v prípade nedodržania záväzku  odovzdať mestu najneskôr do 31. 12 
2016 právoplatne skolaudované  stavebné objekty a plánované investície špecifikované v prílohe 
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 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 a taktiež budúci kupujúci za predpokladu, že do 31. 12. 2016 stavebné 
objekty a plánované investície neskolauduje, bude povinný aj v takom prípade ich odovzdať do 
vlastníctva mesta a zároveň bude povinný uhradiť preukázateľnú náhradu škody ), avšak do 
dnešného dňa nedisponuje žiadnym  relevantným vzťahom, ktorý by mu umožnil na pozemky 
vstúpiť a začať s fyzickou realizáciou projektu, či získať potrebné stavebné povolenie. V súčasnosti 
je vydané len rozhodnutie o umiestnení stavby pre spoločnosť I. P. R. Slovakia s. r. o., so sídlom na 
Železničiarskej ulici č. 13, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 8. 2010 a platí tri roky od tohto 
dátumu. Z uvedeného dôvodu spoločnosť Transprojekt, s. r. o. žiadala o úpravu právnych vzťahov 
k pozemku a poskytnutie súčinnosti.  

Materiál bol predložený na rokovanie MsZ, ktoré po jeho prerokovaní uznesením č. 
672/2012 zo dňa 27. – 28. 6. 2012, zaviazalo primátora hlavného mesta k aktívnemu prístupu pri 
napĺňaní investičného zámeru stavby – Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR. V nadväznosti na 
uznesenie MsZ sa uskutočnili dve rokovania so zástupcami spoločnosti Transprojekt, s. r. o. 
a oddelenia správy nehnuteľností, oddelenia nájmov a oddelenia legislatívno – právneho. 
 Na prvom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. 7. 2012 boli prerokované čiastkové úlohy, 
splnenie ktorých je potrebné zabezpečiť pre potreby realizácie projektu (viď  Zápisnica z rokovania 
zo dňa 19. 7. 2012). 
 
 
 
 
 



 
 
 Požiadavky spoločnosti Transprojekt, s. r. o. : 
 
1. Poskytnutie plnomocenstva k preskúmaniu všetkých právnych listín v súvislosti s plánovaným 
auditom pozemkov 
- hlavné mesto SR Bratislava poskytlo spoločnosti priamo všetky právne listiny, týkajúce sa 
pozemkov dotknutých trvalým záberom. Spoločnosť však požaduje aj listiny viažuce sa 
k pozemkom dotknutým dočasným záberom, k naplneniu tejto požiadavky sa  vykonávajú všetky 
potrebné kroky 
 
2. Ukončenie existujúcich právnych vzťahov (viď Zákres existujúcich právnych vzťahov) 
- ako problémové boli vyhodnotené tri existujúce právne vzťahy : 
2.1. Mandátna zmluva s Dopravným podnikom mesta Bratislava 
- zmluvu možno dodatkom operatívne zmeniť tak, že pozemky potrebné pre realizáciu projektu 
budú z predmetu mandátnej zmluvy vyňaté) 
2.2. Nájomná zmluva s Mestským parkovacím systémom   
- zmluvný vzťah je dojednaný na dobu určitú, končí v septembri 2012 
2.3. Nájomná zmluva so spoločnosťou Intermont, a. s.  
- ukončenie tohto zmluvného vzťahu je vzhľadom na prebiehajúce reštrukturalizačné konanie 
a evidované pohľadávky hlavného mesta vyplývajúce z tejto zmluvy problematické.  
  
3. Prevod mestských pozemkov parc. č. 23093/29, 23093/4, 23903/39 a 23093/40 v k. ú. Staré 
Mesto do vlastníctva spoločnosti 
- ide o prevod pozemkov ( s výnimkou pozemku parc. č. 23093/29 o výmere 10 m2, ktorého 
potreba vyvstala následne), ktoré boli predmetom Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve, avšak 
z dôvodu ich vtedajšieho majetkovoprávne neusporiadaného stavu je potrebné doriešiť ich týmto 
spôsobom. Spoločnosť bola vyzvaná na predloženie znaleckého posudku a návrhu kúpnej zmluvy, 
čo aj splnila. 
 
4. Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na všetky pozemky tvoriace predmet Zmluvy 
o budúcej zmluve počas doby výstavby až do uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy 
- uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene, resp. akéhokoľvek iného zmluvného vzťahu je 
podmienené ukončením nájomnej zmluvy so spoločnosťou Intermont, a. s., ktorej predmet tvorí 
značná časť pozemkov potrebných pre realizáciu projektu. Keďže spoločnosti Intermont a. s. 
a Transprojekt a. s. majú rovnakého konateľa, na rokovaní bola zo strany hlavného mesta vznesená 
požiadavka na predloženie návrhu dohody o ukončení existujúcej nájomnej zmluvy, resp. dohody 
o vzájomnom vyrovnaní, berúc do úvahy evidovanú pohľadávku hlavného mesta voči spoločnosti 
Intermont a. s. Ďalej bola spoločnosť vyzvaná na predloženie návrhu zmluvy o vecnom bremene. 
Vzhľadom na charakter a rozsah vecného bremena bolo spoločnosti odporučené zvážiť použitie 
nájomnej zmluvy. 
 
5. Poskytnutie všetkých dosiaľ získaných odborných stanovísk, o ktoré bolo požiadané 
v súvislosti s prípravou realizácie projektu 
- všetky odborné stanoviská boli spoločnosti poskytnuté elektronickou formou 
 
6. Odstránenie všetkých stavieb a technických zariadení nachádzajúcich sa na dotknutých 
pozemkoch 
-  spoločnosti bolo odporučené, aby sa v tejto súvislosti obrátila priamo na odborné útvary 
magistrátu, ktoré sú na riešenie tejto otázky vecne príslušné, resp. priamo na vlastníkov a správcov 
zariadení, o ktorých odstránenie má záujem. 
 
 V nadväznosti na rokovanie spoločnosť predložila svoje návrhy riešenia, zapracované do 
Dohody o urovnaní, Zmluvy o vecnom bremene  a Kúpnej zmluvy.  



 
 V nadväznosti na prílohu č. 4, na ktorú sa odvoláva uznesenie Msz č. 672/2012 možno 
konštatovať : 
 

A. Predaj pozemkov v k. ú. Staré Mesto, p. č. 23093/29, 23093/4, 23093/39 a 23093/40 
 - v zmysle záverov rokovania zo dňa 19. 7. 2012 spoločnosť Transprojekt, s. r. o. predložila 
návrh kúpnej zmluvy. S výnimkou niektorých vedľajších ustanovení,  je návrh zmluvy 
akceptovateľný, avšak zmluvu je možné uzatvoriť až potom (resp. súčasne), ako budú 
doriešené právne vzťahy v celom záujmovom území. V opačnom prípade môže nastať stav, že 
spoločnosť nadobudne predmetné pozemky, ale k dohode o ostatných súvisiacich záležitostiach 
nedôjde. V súvislosti s prípravou materiálu na rokovanie MsZ, na predloženie ktorého sa hlavné 
mesto SR zaviazalo v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve, už bolo požiadané o príslušné odborné 
stanoviská, nevyhnutné pre vypracovanie materiálu. Spoločnosť zároveň predložila aj znalecký 
posudok, v ktorej bol predmet zmluvy v celkovej výmere 541 m2 ocenený sumou 218 810,01 EUR 
(tzn. cca 404,- EUR/m2) 
 
  
 

B. Zriadenie vecného bremena na pozemky, ktoré sú predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve. 
 - spoločnosť Transprojekt, s. r. o.  predložila návrh zmluvy o vecnom bremene. Návrh ako 
taký nie je možné v požadovanom rozsahu a s požadovaným obsahom akceptovať. Základným 
nedostatkom zmluvy je, že predložený geometrický plán, na základe ktorého bol návrh zmluvy 
spracovaný, nekorešponduje s údajmi katastra nehnuteľností a preto je do údajov katastra 
nezapísateľný. Táto skutočnosť má za následok, že predložená zmluva o vecnom bremene trpí 
takou vadou, ktorá bráni vkladu práv z nej vyplývajúcich do údajov katastra nehnuteľnosti, tzn. 
zmluva by nemohla nadobudnúť účinnosť. Tento nedostatok je odstrániteľný, bude potrebné 
vypracovať nový geometrický plán. 

Zmluva ďalej obsahuje úpravu takých právnych vzťahov, ktoré priamo s vecným bremenom 
nesúvisia, patria do kompetencie iných vecne príslušných oddelení magistrátu hlavného mesta a  je 
potrebné ich riešiť ich priamo s nimi, čiastkovými dohodami. Ide najmä o : 
1. odstránenie stavieb na náklady hlavného mesta SR Bratislava 
(potreba riešiť priamo s vlastníkmi, resp. správcami stavieb a zariadení, nie je dôvod, aby boli 
takéto ustanovenia inkorporované do zmluvy o vecnom bremene, okrem toho sa hlavné mesto na 
úhradu nákladov súvisiacich s odstránením stavieb nezaviazalo ),   
2. zriadenia koordinačnej komisie a ustanovenie osoby koordinátora projektu – projekt 
managera 
 (takúto komisiu ako aj funkciu projekt managera má zriadiť investor, hlavné mesto môže 
poskytnúť potrebnú súčinnosť),   
3. oslobodenie od všetkých daní a poplatkov v súvislosti s užívaním, zabratím, zaujatím verejného 
priestranstva  
(potreba riešiť priamo s daňovým úradom).  

Zmluvou o vecnom bremene by sa mali riešiť výlučne právne vzťahy týkajúce sa 
vecného bremena ako takého. Zároveň je potrebné skonštatovať, že žiadateľ požaduje zriadenie 
vecného bremena bezodplatne, vecné bremeno však hlavné mesto SR Bratislava spravidla 
bezodplatne nezriaďuje). Výška odplaty sa stanovuje v zmysle rozhodnutia primátora a predbežne 
bola vyčíslená na sumu 3 689 478,27 EUR, konečná suma bude stanovená následne vypracovaným 
znaleckým posudkom. S prihliadnutím na skutočnosť, že predmet zmluvy o vecnom bremene má 
byť totožný s predmetom zmluvy o budúcej zmluve, z ktorej už bolo čiastočne plnené a celková 
výška plnenia bola dojednaná v sume 23 413 961,36 EUR ( z toho 365 299.07 Eur v hotovosti, 
ktoré už boli uhradené a zvyšok formou vecného plnenia) je možné pri stanovovaní odplaty túto 
skutočnosť zohľadniť, avšak je výlučne v kompetencii mestského zastupiteľstva výšku úhrady za 
vecného bremeno modifikovať. Okrem toho, uzatvoreniu zmluvy o vecnom bremene musí 
predchádzať dohoda so spoločnosťou Intermont, a. s. o ukončení nájomnej zmluvy, ktorá časť 



záujmového územia zaťažuje. Prihliadnuc na obsah a rozsah vecného bremena, ktoré prakticky 
úplne obmedzí vlastnícke práva hlavného mesta k dotknutým pozemkom sa však ako schodnejšia 
alternatíva  javí uzatvorenie nájomnej zmluvy, pre účely ktorej nie je potrebné zhotovovať nový 
geometrický plán (ukončenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Intermont, a.s.  je aj v tomto 
prípade nevyhnutným predpokladom). 
 
 C. Odovzdanie zaťažených nehnuteľností do faktickej moci oprávneného z vecného 
bremena 
 
- spoločnosť Transprojekt s. r. o. nekonkretizovala spôsob, akým by k odovzdaniu pozemkov do 
držby malo dôjsť. Vo všeobecnosti pri uzatvorení zmluvy o vecnom bremene alebo nájomnej 
zmluvy platí, že uzatvorenie zmluvy oprávňuje oprávneného z vecného bremena, resp. 
nájomcu, predmet zmluvy užívať v rozsahu a na účel stanovený zmluvou, žiaden dodatočný 
akt fyzického odovzdania pozemku sa nevyžaduje. Tejto požiadavke však možno po uzatvorení 
zmluvného vzťahu vyhovieť, napr. spísaním odovzdávacieho (preberacieho) protokolu, alebo iným 
spôsobom, navrhnutým spoločnosťou.  
 
 D. Odstránenie stavieb, technických zariadení a zariadení verejných priestorov 
- tento záväzok spoločnosť Transprojekt, s. r. o. zakomponovala tak do zmluvy o vecnom bremene, 
ako aj do trojstrannej dohody o urovnaní a spolupráci, ktorú navrhuje uzavrieť medzi hlavným 
mestom, spoločnosťou Transprojekt, s. r. o. a Intermont, s. r. o.  Tento záväzok má špecifickú 
povahu a preto je potrebné ho riešiť formou osobitnej dohody priamo so správcom, resp. 
vlastníkom objektov, ktoré sa majú odstrániť. Spoločnosť požaduje, aby všetky stavby a objekty 
odstránilo hlavné mesto SR Bratislava na svoje náklady, dosiaľ sa však hlavné mesto SR Bratislava 
k takejto povinnosti nezaviazalo. Niektoré objekty patria Dopravnému podniku Bratislava, z tohto 
dôvodu bol pripravený list, žiadajúci DPB o poskytnutie potrebnej súčinnosti pri napĺňaní úloh 
daných uznesením č. 672/2012. 
 
 E. Zabezpečenie súhlasu na odstránenie stavieb a zariadení, technických zariadení zverených 
do správy mestských organizácií 
- platí to isté, ako je uvedené pod písm. D, hlavné mesto SR Bratislava nemôže plošne prevziať 
záväzok na zabezpečenie súhlasu s odstránením stavieb, obzvlášť v prípadoch, keď hlavné mesto 
vlastníkom alebo správcom konkrétnej stavby nie je.  
 
 F. Schváliť spôsob realizácie vecného plnenia na základe uzatvorených zmluvných vzťahov 
( Mesto, ŽSR) 
 
- spôsob realizácie vecného plnenia je obsahom iných už uzatvorených zmlúv (Zmluva 
o budúcej kúpnej zmluve), preto nie je zrejmé, akému účelu by jeho opätovné schválenie malo 
slúžiť. Bez bližšieho zdôvodnenia sa javí ako nadbytočné.  
 
 G. Oslobodenie od dane za užívanie, zabratie, zaujatie verejného priestranstva v území, pre 
realizáciu vecných plnení a investičného zámeru 
 
- oslobodenie od daní a poplatkov spoločnosť Transprojekt, s. r. o.  opätovne zakomponovala ako 
do návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, tak aj do návrhu dohody o urovnaní a spolupráci. 
Ako bolo vysvetlené na spoločnom rokovaní, oslobodenie od daní nemôže byť predmetom dohody 
a ani ho neschvaľuje mestské zastupiteľstvo. O oslobodenie od dane je potrebné požiadať 
písomne daňový úrad v súlade s ustanovením § 10 VZN č. 3/2012.  
 
 H. Ukončenie všetkých zmluvných a iných vzťahov s tretími osobami a vypratanie územia  
 
- spoločnosť identifikovala tri zmluvy, zaťažujúce záujmové územie : 



1. Nájomná zmluva s Mestským parkovacím systémom, ktorej platnosť končí v mesiaci 
september 2012 
2. Mandátna zmluva s Dopravným podnikom č. 30/94, ktorej ukončenie v požadovanom rozsahu 
možno operatívne zabezpečiť formou dodatku (zabezpečí OLP) 
3. NZ č. 18880080100 so spoločnosťou INTERMONT, a. s.  
- ukončením tejto zmluvy, ktorá sa týka značnej časti záujmového územia, je podmienené 
uzatvorenie akéhokoľvek iného zmluvného vzťahu (vecného bremena, nájomnej zmluvy). 
Existencia tohto záväzku právne bráni realizácií projektu a vstupovaniu do nových 
záväzkovoprávnych vzťahov. Ukončenie zmluvy je možné jedine dohodou, keďže 
jednostrannému ukončeniu zmluvy zo strany hlavného mesta SR Bratislava bráni prebiehajúca 
reštrukturalizácia nájomcu (spoločnosti Intermont, a. s. ) prebiehajúca z jeho iniciatívy. 
Spoločnosť Transprojekt, s. r. o. predložila návrh trojstrannej dohody o urovnaní a spolupráci : 
V prípade, ak by hlavné mesto pristúpilo na návrh nájomcu akceptovať ukončenie zmluvného 
vzťahu k 30. 6. 2008, nájomcovi by de iure nevznikol voči hlavnému mestu dlh a bolo by možné 
vziať žalobný návrh späť. Spoločnosť sa v prebiehajúcom súdnom spore s hlavným mestom SR 
Bratislava o uhradenie splatného nájomného bráni, že zmluvu k 30. 6. 2008 platne vypovedala, 
avšak dosiaľ žiadnym spôsobom nepreukázala doručenie výpovede prenajímateľovi – hlavnému 
mestu SR Bratislava. Naopak hlavné mesto dosiaľ  zastáva názor, že nájomná zmluva stále trvá 
a neuhradenú sumu vyčíslilo na  766 174,94 EUR, z toho 370 004 EUR tvorí istina. Celkový dlh 
spoločnosti Intermont a. s. (aj z iných zmlúv) predstavuje sumu 832 465.40 EUR, ktorá je účtovne 
evidovaná. V prípade ak by došlo k ukončeniu nájmu k aktuálnemu dátumu bude taktiež 
potrebné vyrovnať sa s dlžným nájomným. Akákoľvek modifikácia výšky dlžnej sumy je opätovne 
v rukách mestského zastupiteľstva, ktoré môže schváliť mimosúdnu dohodu, ktorej predmetom by 
bolo ukončenie nájomného vzťahu za predpokladu, že spoločnosť Intermont a. s. uhradí pre účely 
dohody určitú finančnú čiastku. Je potrebné mať na zreteli, že vzhľadom na prebiehajúce 
reštrukturalizačné konanie je vysoko nepravdepodobné, že by sa hlavnému mestu podarili domôcť 
sa uspokojenia svojej pohľadávky v plnej výške, navyše pohľadávka môže byť reštrukturalizačnou 
správkyňou popretá. Výšku vymoženej sumy ani dobu, v ktorej by sa tak mohlo stať nie je možné 
predvídať.   

Návrh dohody o urovnaní, predložený spoločnosťou však obsahuje celý rad odkladacích 
podmienok, ktoré nie je možné akceptovať, či účelové viazanie uhradenej sumy, ktoré je takisto 
neakceptovateľné. Dohoda o urovnaní by sa mala týkať výlučne urovnania právnych vzťahov 
vyplývajúcich z nájomnej zmluvy č. 18880080100.   
 
Zhrnutie : 
 
S prihliadnutím na súčasnú situáciu možno skonštatovať, že pre zabezpečenie realizácie uznesenia 
MsZ č. 672/2012 a jeho prílohy č. 4 je nevyhnutné, aby došlo  k vyrovnaniu existujúcich záväzkov 
a k úhrade odplaty za vecné bremeno, ktorého zriadenie spoločnosť Transprojekt, a. s. požaduje.  
Ide o nasledovné sumy : 
z nájomnej zmluvy so spoločnosťou Intermont, a. s. : suma 766 174,94 EUR 
z iných záväzkových vzťahov :    suma   66  290,46 EUR 
predpokladaná odplata za vecné bremeno :    suma 3 689 478,27 EUR 
      Spolu :           4 521 943.67 EUR 
 
Akákoľvek úprava vyššie uvedených súm je možné len na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava. Ak sa mestské zastupiteľstvo k tejto možnosti 
prikloní, a súčasne dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu so spoločnosťou Intermont, a. s. je 
možné vo veci ďalej konať.  
 

 
 
 
  

























































Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 

Kód uzn.: 10.1.2
    

   

Uznesenie č. 639/2012 
     zo dňa 05. 09. 2012 
 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie informáciu o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby 
Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 

- - - 

 









 


