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NÁVRH UZNESENIA

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

Informácia
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, ktoré jej uzatvorenie schválilo, a jej účelom je
realizácia projektu „Predstaničné námestie“.
V súvislosti s požiadavkami žiadateľa, ktorými podmieňuje možnosť práce na projekte zahájiť, bol
spracovaný materiál 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 a zároveň ho zaviazalo
v pravidelných intervaloch informovať o stave, v akom sa projekt nachádza a o vykonaných
krokoch.
Posledný informačný materiál bol predložený na septembrové zasadnutie mestského
zastupiteľstva.
Oddelenie správy nehnuteľností je v písomnom, telefonickom i osobnom kontakte so
žiadateľom. Posledné osobné stretnutie sa uskutočnilo dňa 15. augusta 2012 a o jeho záveroch už
bolo mestské zastupiteľstvo informované na svojom septembrovom zasadnutí. Z rokovania bola
spísaná zápisnica (viď príloha), v ktorej boli zhrnuté prenajímateľom sformulované požiadavky
a argumenty hlavného mesta. Žiadateľ so znením zápisnice nesúhlasil a žiadal ju preformulovať
(viď list žiadateľa).
Vzhľadom na skutočnosť, že zápisnica z rokovania nie je podkladom, na základe ktorého by
bolo možné konať, listom zo dňa 12. 9. 2012 bol žiadateľ oslovený, aby precizoval svoje
požiadavky a sformuloval konkrétne návrhy na riešenie ním nastolených problémov, s ktorými by
bolo možné pracovať a na ich základe pripraviť kvalifikované a konkrétne podklady na rokovanie
mestského zastupiteľstva.
V liste sme opakovane upozornili, že zásadnou prekážkou, ktorú je potrebné odstrániť, je
existencia dlhodobej nájomnej zmluvy (jej predmetom je časť pozemkov, na ktorých sa má
realizovať projekt), so spoločnosťou INTERMONT, a. s., (personálne prepojenou so spoločnosťou
Transprojekt, s. r. o.), ktorá hlavnému mestu bráni vo vstupe do nových právnych vzťahov. Keďže
spoločnosť INTERMONT a. s. je v reštrukturalizačnom procese, žiadali sme o zabezpečenie
vyjadrenia reštrukturalizačnej správkyne, akým spôsobom je vnímaná uplatnená pohľadávka
hlavného mesta SR Bratislava, vzniknutá z nájomnej zmluvy, ktorej korektné ukončenie žiadateľ,
ani spoločnosť INTERMONT a. s., nepreukázal, a v akom rozsahu, vyjadrenom v percentách, je
možné pravdepodobne očakávať jej uspokojenie. Uvedená informácia by mohla mať relevantnú
výpovednú hodnotu pri rozhodovaní poslancov mestského zastupiteľstva o prípadnej mimosúdnej
dohode, ktorou by bolo možné ukončiť nájomnú zmluvu. Do dnešného dňa sme však takúto
informáciu nedostali. (O citovanej zmluve sme podrobnejšie informovali MsZ v materiáli,
predloženom v septembri t. r. ).

Žiadateľ bol ďalej ubezpečený, že hlavné mesto SR Bratislava môže, a bez prieťahov
poskytne, potrebnú súčinnosť, avšak je potrebné detailne zadefinovať jeho predstavy a jednotlivé
úlohy konkretizovať. Väčšina z doterajších požiadaviek bola formulovaná veľmi abstraktne
a všeobecne a z tohto dôvodu nie je možné, aby mesto na seba prevzalo záväzky, o ktorých ani nie
je možné s určitosťou predpokladať, či bude v jeho kompetencií alebo v možnostiach jeho
naplnenie zabezpečiť.
Dôrazne a opakovane sme požiadali žiadateľa, aby ste čo najprecíznejšie definoval svoje
požiadavky a svoje návrhy a zároveň aby nás oboznámil s jeho predstavou o riešení vzniknutej
situácie, k čomu mu boli zo strany hlavného mesta poskytnuté viaceré konzultácie v dobrej viere, že
sa tým urýchli realizácia procesu.
Keďže na toto podanie sme včas nedostali odpoveď, oslovili sme žiadateľa opätovne, a to
prostredníctvom elektronickej pošty a opätovne sme ho vyzvali, aby predostrel konkrétne návrhy,
zohľadňujúce možnosti a povinnosti obce, ktoré sme stručne zhrnuli na predchádzajúcom osobnom
rokovaní a spracovali v materiáli, ktorý bol predložený na rokovanie MsZ v mesiaci september,
ktorý mal žiadateľ k dispozícií.
Na základe našej požiadavky nám boli doručené tri podania:
1. List spoločnosti INTERMONT a. s. z 25. 9. 2012 – Výzva na plnenie zákonných
a zmluvných povinností – žiadosť o prenechanie veci v stave spôsobilom na dohodnuté
užívanie a odstránenie pretrvávajúceho nezákonného stavu.
V uvedenom liste spoločnosť INTERMONT a. s. upozorňuje na vyššie citovanú Zmluvu
o nájme pozemku č. 188800500100, na základe ktorej mu boli dané do nájmu pozemky, na
ktorých sa má realizovať časť projektu „Predstaničné námestie“ v celkovej výmere 7390 m2
a namieta, že tieto mu neboli prenechané v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie.
Čl. 1 ods. 4 zmluvy však obsahuje klauzulu, v ktorej nájomca prehlasuje, že bol
oboznámený so stavom prenajímaného pozemku a preberá ho v stave spôsobilom na dohodnuté
užívanie.
Podľa nášho názoru je z tohto dojednania zrejmé, že spoločnosť INTERMONT a. s. pri
uzatváraní zmluvy bola oboznámená so stavom, v akom sa prenajaté pozemky nachádzajú a v
takomto stave ich aj prebrala, resp. ich prebratie potvrdila podpisom svojho štatutára. Okrem
klauzuly v nájomnej zmluvy došlo navyše aj k zápisničnému prebratiu, za účasti Dopravného
podniku Bratislava, a. s., o ktorom bol urobený písomný zápis, v ktorom je podpisom zástupcu
nájomcu potvrdené, že dňa 19. 6. 2001 spoločnosť INTERMONT a. s. preberá predmet odovzdania
a prevzatia a rešpektuje, že DPB a. s. užíva ďalej pozemok parc. č. 23093/1 za účelom výkonu
mestskej hromadnej dopravy bez obmedzenia..
K uzatvoreniu nájomného vzťahu došlo z iniciatívy nájomcu, ktorý mal v úmysle na
prenajatých pozemkoch realizovať projekt, a tak nemáme dôvod pochybovať o tom, že pred
uzatvorením zmluvy a prebratím predmetu nájmu vykonal všetky potrebné kroky k zisteniu
skutkového a právneho stavu pozemkov, o nájom ktorých požiadal, a k podpisu nájomnej zmluvy
a k prevzatiu pristúpil zodpovedne a až potom, ako zistil, že predmet nájmu je pre jeho potreby
vyhovujúci.
Nemožno preto súhlasiť s tvrdeniami, ktoré sú obsahom listu, že hlavné mesto porušuje
podmienky zmluvy a nie je schopné splniť si zákonnú povinnosť – prenechať pozemky v stave
spôsobilom na dohodnuté užívanie.
Čo sa týka ďalších námietok, že na základe zmluvy boli realizované platby v podstate bez
právneho dôvodu, čím hlavnému mestu vzniklo bezdôvodné obohatenie vo výške najmenej 16 000,EUR, podotýkame, že nájomca sa v zmluve zaviazal, že o pozemky sa bude riadne starať, najmä
zabezpečovať na vlastné náklady všetky úpravy, údržbu a znášať zo svojho náklady spojené
s neprimeraným užívaním predmetu nájmu. Ďalší záväzok, ktorý na seba prenajímateľ v zmluve
prebral, je povinnosť rešpektovať na prenajatých pozemkoch trvalú prevádzku súčasnej koľajovej
dopravy a súvisiacich činností a taktiež sa zaviazal, že preberá povinnosti prenajímateľa ako
vlastníka, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava – Staré Mesto, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty, poriadku, udržiavania
mestskej zelene a zimnej údržby, atď.
Z tohto dôvodu sa domnievame, že hlavné mesto sa na úkor spoločnosti INTERMONT, a. s.
neobohatilo, a že plnenia, ktoré boli vykonané, boli v súlade s uzatvorenou zmluvou.
V súvislosti s tvrdením, že hlavné mesto sa ďalej na úkor nájomcu obohatilo prijatím
plnenia vo výške 690 000,- EUR (splatné nájomné) bez poskytnutia akejkoľvek protihodnoty
a navyše konalo na úkor a ku škode spoločnosti INTERMONT a. s., uvádzame, že išlo o nájomné,
ktorého úhrada vyplývala a vyplýva z platnej zmluvy o nájme a nemáme vedomosť o tom, že by
hlavné mesto konalo ku škode spoločnosti alebo na jej úkor. Do dnešného dňa nám nebolo
oznámené, ako konkrétne mesto bráni, resp. v minulosti sme bránilo naplneniu účelu zmluvy
o nájme, ktorá bola uzatvorená už začiatkom roka 2001, pričom k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve č. 048800021100/0099 so spoločnosťou Transprojekt s. r. o. došlo až na konci roka
2010.
2. List spoločnosti INTERMONT, a. s. z 8. 10. 2012 – Odstúpenie od Zmluvy o nájme
pozemku – opätovné oznámenie o odstúpení
Uvedeným list obsahuje oznam, že spoločnosť INTERMONT a. s. listom zo dňa 15. júla
2008 odstúpila od nájomnej zmluvy č. 188800500100 a jeho prílohou je kópia tejto listiny, ktorá
však nie je opatrená podacou pečiatkou prijímateľa a z tohto dôvodu ju nie je možné ako relevantný
doklad o platnom odstúpení od zmluvy akceptovať. V zmysle platných právnych predpisov
odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je
doručený druhej strane. Doručenie je tak nevyhnutným predpokladom zavŕšenia právneho úkonu,
bez ktorého žiadané právne účinky nenastanú. Odstúpenie od zmluvy teda možno akceptovať až
vtedy, ak bude právne konformným spôsobom preukázané, že došlo k jeho doručeniu. Vzhľadom
na to, že dosiaľ sa tak nestalo, hlavné mesto považuje zmluvu za platnú a vymáha súdnou cestou
dlžné nájomné.
V tejto súvislosti – s prihliadnutím na oba predchádzajúce listy – sme upriamili pozornosť
žiadateľa na nejednoznačnosť jeho stanoviska k platnosti, či neplatnosti citovanej nájomnej zmluvy.
Podľa nášho názoru nie je možné žiadať o prenechanie predmetu nájmu v stave spôsobilom na
dohodnuté užívanie a súčasne tvrdiť, že od nájomnej zmluvy bolo platne odstúpené, a teda de iure
už neexistuje. Považujeme za nevyhnutné, aby ako žiadateľ, tak i nájomca, zaujali jednoznačný
postoj, ktorý nebude vyvolávať pochybnosti o ich stanovisku k tejto otázke, od vyriešenia ktorej
závisia ďalšie právne kroky, ktoré je potrebné vykonať.
3. List spoločnosti Transprojekt, s. r. o. z 8. 10. 2012 – Žiadosť o zriadenie vecného
bremena
Prílohou tohto listu je návrh na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene. Na základe tejto
konkrétnej požiadavky bolo požiadané o odborné stanoviská a akonáhle budú všetky k dispozícií,
zmluvu v znení požadovanom žiadateľom predložíme na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Žiadateľ požaduje, aby sa vecné bremeno zriadilo bezodplatne a na upozornenie, že predmet
zmluvy nie je vyšpecifikovaný správne a geometrický plán, na ktorý sa zmluva odvoláva je do
katastra nehnuteľností nezapísateľný, čo spôsobí neplatnosť zmluvy, nereagoval, a na svojej
požiadavke v nezmenenej forme trvá.
Plnenie požiadaviek 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 a preto s prihliadnutím na rozsah majetkovoprávneho
šetrenia, ktoré by bolo v tejto súvislosti potrebné vykonať a na ktoré oddelenie správy nehnuteľností

nemá kapacity, odporúčame udeliť žiadateľovi požadované plnomocenstvo, aby mohol
prešetriť právne listiny, nachádzajúce sa v položkách katastra nehnuteľností.
2. Ukončenie 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 s MPS je dojednaný na dobu určitú, končí v januári 2012, avšak v rozsahu
požadovanom žiadateľom už bol riadne ukončený.
2.3. Nájomná zmluva so spoločnosťou INTERMONT, a. s.
- k ukončeniu tohto zmluvného vzťahu zatiaľ nedošlo a je potrebné, aby sa nájomca jednoznačne
vyjadril, akým spôsobom navrhuje existujúci problém riešiť. Bez jeho súčinnosti, vzhľadom na
prebiehajúce reštrukturalizačné konanie, nie je možné problém vyriešiť. V tejto súvislosti sme sa
obrátili aj na žiadateľa, aby v záujme spriechodnenia cesty k uzatváraniu ním požadovaných
zmluvných vzťahov a s prihliadnutím na personálne prepojenie žiadateľa a nájomcu, vyvinul
iniciatívu a v spolupráci s nájomcom navrhol zodpovedajúce riešenie, resp. zabezpečil vykonanie
potrebných právnych krokov. Dva vyššie citované listy, ktoré nám spoločnosť INTERMONT a. s.
zaslala, však nemožno považovať za kroky, ktoré by viedli k naplneniu uznesenia MsZ č. 672/2012.
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, (ešte ako pôvodný pozemok 23093/4) predmetom Zmluvy
o budúcej Kúpnej zmluve, avšak z dôvodu ich vtedajšieho majetkovoprávne neusporiadaného stavu
bolo potrebné doriešiť ich dodatočne. Spoločnosť trvá na svojej žiadosti o ich prevod do svojho
vlastníctva a bola vyzvaná na predloženie znaleckého posudku a návrhu kúpnej zmluvy, čo aj
splnila. Na základe tejto požiadavky boli oslovené odborné oddelenia magistrátu za účelom získania
potrebných stanovísk, ktoré už v súčasnosti máme k dispozícií.
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. Problematike ukončenia
nájomného vzťahu so spoločnosťou INTERMONT a. s. sme sa venovali vyššie. Materiál na
schválenie, resp. neschválenie zriadenia vecného bremena bude predložený po získaní a spracovaní
podkladov, avšak bez riadneho ukončenia existujúceho právneho vzťahu nemožno pristúpiť k novej
zmluve, ktorá by mohla ešte viac skomplikovať súčasnú situáciu.
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 a žiadateľ bo
požiadaný, aby ich pri koncipovaní svojich návrhov vzal do úvahy
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.
- vzhľadom na skutočnosť, že množstvo stavieb, ktoré bude potrebné odstrániť je vo vlastníctve,
resp. v správe Dopravného podniku Bratislava, a. s., generálny riaditeľ podniku bol p. primátorom
požiadaný o poskytnutie súčinnosti pri napĺňaní uznesenia MsZ č. 672/2012. Hlavné mesto SR

Bratislava nemá oprávnenie odstraňovať, resp. súhlasiť s odstraňovaním stavieb a technických
zariadení, ktorých nie je vlastníkom.

Záverečné zhrnutie aktuálneho vývoja situácie v nadväznosti na prílohu č. 4, na ktorú sa
odvoláva uznesenie MsZ č. 672/2012 :
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, bolo požiadané o príslušné odborné stanoviská, nevyhnutné pre
vypracovanie materiálu, ktoré v súčasnosti už máme k dispozícií. 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). Predloženie materiálu na rokovanie MsZ o tejto
otázke možno zabezpečiť, hoci prevod žiadaných pozemkov, za súčasného stavu veci sa javí
predčasným, pokiaľ nedôjde k vyriešeniu ostatných problémov, ktoré sú nastolené v tomto
materiáli.
B. Zriadenie vecného bremena na pozemky, ktoré sú predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve.
- spoločnosť Transprojekt, s. r. o. opakovane 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. Na tento nedostatok, ktorý
je odstrániteľný, vypracovaním nového geometrického plánu, bol žiadateľ upozornený, avšak na
túto skutočnosť nereflektoval.
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).
Žiadateľ bol upozornený, že zmluvou o vecnom bremene by sa mali riešiť výlučne
právne vzťahy týkajúce sa vecného bremena ako takého, avšak ani túto skutočnosť nevzal na
vedomie a na svojich požiadavkách trvá, rovnako ako na bezodplatnom zriadení vecného bremena.
( výška odplaty za vecné bremeno sa v podmienkach hlavného mesta štandardne stanovuje v zmysle
rozhodnutia primátora a predbežne bola vyčíslená na sumu 3 689 478,27 EUR, konečná suma sa
stanovuje na základe znaleckého posudku). Okrem toho je zrejmé, že uzatvoreniu zmluvy
o vecnom bremene musí predchádzať dohoda so spoločnosťou INTERMONT, a. s. o ukončení
nájomnej zmluvy, ktorá významnú 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), avšak o takéto
usporiadanie žiadateľ neprejavil záujem.

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. Tento krok by však mal nasledovať až po uzatvorení zmluvy
o vecnom bremene a po regulérnom ukončení nájomnej zmluvy so spoločnosťou INTERMONT a.s.
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 žiadateľ navrhuje uzavrieť medzi
hlavným mestom, spoločnosťou Transprojekt, s. r. o. a Intermont, s. r. o., ktoré boli predložené na
rokovanie MsZ v septembri. V návrhu zmluvy o vecnom bremene, ktorú predložil žiadateľ spolu
s listom zo dňa 8. 10. 2010 tento záväzok opäť figuruje, a to napriek upozorneniu, že má špecifickú
povahu a preto je potrebné ho riešiť formou osobitnej dohody priamo so správcom, resp.
vlastníkom objektov, ktoré sa majú odstrániť. Spoločnosť naďalej 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. Napriek opakovaným
upozorneniam na túto skutočnosť žiadateľ stále požaduje, aby hlavné mesto, ako povinný z vecného
bremena, prevzalo na seba tento záväzok v zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej uzatvorenia
sa dožaduje.

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, ktorú hlavné mesto v snahe vyjsť
žiadateľovi v ústrety v ním požadovanom rozsahu už ukončilo.
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. ), započatá z jeho iniciatívy.
Z uvedeného dôvodu bol žiadateľ požiadaný, aby vyvinul snahu potrebnú k ukončeniu nájomného
vzťahu, resp. aby preukázal, že od zmluvy bolo platne odstúpené. Stanovisko nájomcu, vzhľadom
na vyššie uvedené listy zo dňa 25. 9. 2012 a 8. 10. 2012, ktoré nám doručil, nám nie je zrejmé
Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ výslovne trvá na tom, aby mestské zastupiteľstvo bolo
objektívne a v celom rozsahu informované o všetkých jeho návrhoch a postojoch, prílohou
tohto materiálu sú všetky jeho podania a dokumenty, ktoré nám boli od posledného
zasadnutia MsZ doručené, a to v plnom znení.
V súvislosti s predkladaným materiálom dávame do pozornosti informáciu o Petícií občanov proti
riešeniu revitalizácie Predstaničného námestia v zmysle projektu a investičného zámeru spoločnosti
I. P. R. Slovakia, s. r. o. (Transprojekt, s. r. o.), Železničiarska 13, 811 04 Bratislava.

