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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zámenu pozemkov v k. ú. Staré Mesto, a to 
novovytvoreného pozemku parc. č. 9110/40 – ostatné plochy vo výmere 234 m2, vzniknutého podľa 
GP č. 19/2010 oddelením od pozemkov registra „C“ parc. č. 9110/40 a parc. č. 9110/41, LV č. 1, vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za novovytvorený pozemok parc. č. 21788/9 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 234 m2, oddelený GP č. 19/2010 od pozemku registra „C“ parc. č. 
21788/8, LV č. 7076, vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s., so sídlom na Prievozskej 4 
v Bratislave, IČO: 35 872 217, bez vzájomného finančného vyrovnania, s podmienkou, že zámenná 
zmluva bude spoločnosťou Twin City a.s. podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude spoločnosťou 
Twin City a.s. v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Zámena sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov z nasledovných 
dôvodov: 
 
Spoločnosť Twin City a.s. má záujem upraviť vlastnícke pomery v území bývalého areálu „Kablo“ 
tak, aby spoločnosť Twin City a.s., ako aj hlavné mesto SR Bratislava, mohli v budúcnosti 
realizovať v dotknutom území svoje zámery, a to bez poškodenia alebo obmedzovania záujmov 
ďalších vlastníkov pozemkov, vrátane samotných dotknutých subjektov, tzn. spoločnosti Twin City 
a.s. a hlavného mesta SR Bratislavy. Ďalším dôvodom zámeny je najmä vyjadrenie rozvojových 
plôch v tejto dotknutej časti územia, a to s ohľadom na predpokladanú funkciu a profil Továrenskej 
ulice v zmysle pripravovaného ÚPZ Chalupkova. 
 
Zámena pozemkov je odôvodnená zmenou koncepcie hlavného mesta SR Bratislava, v zmysle 
ktorej má hlavné mesto SR Bratislava záujem vytvoriť z ulice Továrenská v Bratislave „bulvár“,            
t. z. viacprúdovú komunikáciu, pričom uvedená koncepcia hlavného mesta SR Bratislava bola a je 
prenesená a zapracovaná – oproti minulosti – už aj v samotnom návrhu územného plánu zóny 
Chalupkova. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET  : Návrh na zámenu pozemkov v k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 9110/40 
   vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 21788/9 
   vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu 
   hodného osobitného zreteľa  
 
ŽIADATE Ľ   : Twin City a.s., Prievozská 4, Bratislava 
   IČO: 35 872 217 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.  druh pozemku   výmera v m2  pozn.    
9110/40 ostatné plochy    234  podľa GP č. 19/2010 
 
LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
21788/9 zastavané plochy a nádvoria   234  Podľa GP č. 19/2010 
 
LV č. 7076, vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s. 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov parc. č. 9110/40 vo výmere 101 m2 
a parc. č. 9110/41 vo výmere 677 m2. Z týchto pozemkov bol GP č. 19/2010 vytvorený nový 
pozemok parc. č. 9110/40 vo výmere 234 m2, ktorý bude predmetom zámeny a ktorý nadobudne 
spoločnosť Twin City a.s. 
 Spoločnosť Twin City a.s. je vlastníkom pozemku parc. č. 21788/8 vo výmere 1008 m2. 
Z tohto pozemku bol GP č. 19/2010 odčlenený nový pozemok parc. č. 21788/9 vo výmere 234 m2, 
ktorý bude predmetom zámeny a ktorý nadobudne hlavné mesto SR Bratislava. 
 Podľa znaleckého posudku č. 76/2012 zo dňa 10.10.2012, vyhotoveného znalkyňou                 
Ing. arch. Ivetou Horákovou, je cena novovytvoreného pozemku parc. č. 9110/40 vo výmere 234 m2 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava 115,94 Eur/m2, t. z. celkom 27 129,96 Eur. 
 Podľa znaleckého posudku č. 74/2012 zo dňa 10.10.2012, vyhotoveného znalkyňou Ing. 
arch. Ivetou Horákovou, je cena novovytvoreného pozemku parc. č. 21788/9 vo výmere 234 m2 vo 
vlastníctve spoločnosti Twin City a.s. 115,94 Eur/m2, t. z. celkom   27 129,96 Eur. 
 Navrhuje sa uskutočniť zámenu pozemkov bez vzájomného finančného vyrovnania. 
 O zámenu pozemkov uvedených v špecifikácii požiadala spoločnosť Twin City a.s. 
z dôvodu, že má záujem upraviť vlastnícke pomery v území bývalého areálu „Kablo“ tak, aby 
spoločnosť Twin City a.s., ako aj hlavné mesto SR Bratislava, mohli v budúcnosti realizovať 
v dotknutom  území svoje zámery, a to bez poškodenia alebo obmedzovania záujmov ďalších 
vlastníkov pozemkov, vrátane samotných dotknutých subjektov, t. z. spoločnosti Twin City a.s. 
a hlavného mesta SR Bratislavy. 
 Ďalším dôvodom žiadosti spoločnosti Twin City. a.s. o zámenu pozemkov je najmä 
vyjadrenie rozvojových plôch v tejto dotknutej časti územia, a to s ohľadom  na predpokladanú 
funkciu a profil Továrenskej ulice v zmysle pripravovaného ÚPZ Chalupkova. 
 Zámena pozemkov je odôvodnená zmenou koncepcie hlavného mesta SR Bratislava, 
v zmysle ktorej má hlavné mesto SR Bratislava záujem vytvoriť z ulice Továrenská v Bratislave 
„bulvár“, t. z. viacprúdovú komunikáciu, pričom uvedená koncepcia hlavného mesta SR Bratislava 
bola a je prenesená a zapracovaná – oproti minulosti – už aj v samotnom návrhu územného plánu 
zóny Chalupkova. 

V zmysle vyššieuvedenej zmeny koncepcie hlavného mesta SR Bratislava aj spoločnosť 
Twin City a.s. bezodkladne v danom čase prehodnotila koncepciu výstavby svojho polyfunkčného 
projektu známeho pod názvom Twin City v predmetnej lokalite, pričom aj za cenu straty 



(vlastníctva, výmery a pod.) pozemkov vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s. – a to na úkor 
vybudovania širšieho „bulváru“ Továrenskej ulice v Bratislave – koncepciu hlavného mesta SR 
Bratislava prevzala a svoj projekt spoločnosť Twin City a.s. projektuje a plánuje budovať v súlade 
s touto koncepciou. Navyše – pozemky, ktoré tvoria predmet navrhovanej zámeny, boli v minulosti 
predmetom opačnej zámeny s hlavným mestom SR Bratislava. Tieto pozemky sú však práve 
vzhľadom na zmenu koncepcie (ako je uvedené vyššie) pre spoločnosť Twin City a.s., a rovnako aj 
pre hlavné mesto SR Bratislava, v súčasnom stave nevyhovujúce.  
 Na základe uvedeného sa navrhuje schváliť zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších predpisov 
 V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších predpisov, na prijatie uznesenia je potrebná 3/5 väčšina hlasov všetkých poslancov. 
 Oddelenie nájmov nehnuteľností neeviduje na predmetné pozemky žiadnu nájomnú zmluvu 
ani žiadosť o nájom. 
 Hlavnému mestu SR Bratislava nevyplývajú z tejto zámeny žiadne daňové povinnosti, lebo 
všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku vo vlastníctve hlavného mesta parc. č. 9110/40 vo 
výmere 234 m2, vzniknutého podľa GP č. 19/2010, je podľa znaleckého posudku 27 129,96 Eur 
a účtovná hodnota ja 38 835,61 Eur, takže rozdiel je mínus 11 705,65 Eur. 
 
Stanoviská odborných útvarov magistrátu 
Oddelenie územného rozvoja mesta 
Pozemok parc. č. 21788/9 vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s., ktorý nadobudne hlavné mesto, 
je podľa územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, v znení zmien a doplnkov, súčasťou 
územia určeného pre funkčné využitie: námestia a ostatné komunikačné plochy (skutočné využitie 
je komunikácia) a prilieha k územiu určenému pre funkčné využitie občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu, rozvojové územie. 
Pozemok parc. č. 9110/40 vo vlastníctve hlavného mesta, ktorý nadobudne spoločnosť Twin City 
a.s., je podľa územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, v znení zmien a doplnkov, súčasťou 
územia určeného pre funkčné využitie: zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, 
rozvojové územie. 
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie. V rámci rozvojového 
územia je navrhovaná nová výstavba na doteraz nezastavaných plochách. 
Dňa 5.9.2012 vydalo hlavné mesto SR Bratislava záväzné stanovisko k investičnej činnosti 
Polyfunkčná stavba Twin City, ktorá rieši výstavbu štyroch objektov občianskej vybavenosti 
v štruktúre administratíva, obchod, služby a parkovanie. Hlavné mesto s umiestnením stavby 
súhlasilo. Toto stanovisko tvorí prílohu materiálu. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy 
K navrhovanej zámene nemajú pripomienky. 
Referát generelov technickej infraštruktúry 
Je súhlasné s tým, že cez pozemok vedie trasa 22 kV káblového vedenia.  
Továrenskou ulicou prechádza niekoľko trás TI, ktoré sa zámenou pozemkov v tomto úseku 
dostanú do verejného priestranstva. Z tohto hľadiska referát GTI nemá k zámene pozemkov 
pripomienky. 
Oddelenie mestskej zelene 
Je súhlasné. 
Finančné oddelenie 
Voči žiadateľovi nemá hlavné mesto žiadne pohľadávky. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Voči žiadateľovi nemá hlavné mesto žiadne pohľadávky. 
 
 
 
 
 



 
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Staré Mesto  
Starostka nemá výhrady voči zámene predmetných pozemkov za predpokladu, že pozemky budú 
využité v súlade s funkčným využitím a platnou reguláciou v zmysle územného plánu. 
 
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 31.10.2012 na internete a na úradnej 
tabuli svoj zámer zameniť uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 





























































Zámenná zmluva 
č. 0388 .... 12 00  

uzatvorená podľa § 611 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 
 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej aj „hlavné mesto SR Bratislava“) 
 
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Zastúpené:                    Milanom Ftáčnikom, primátorom 
Peňažný ústav:              Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu:                     25826343/7500 
variabilný symbol:        388....12 
IČO:                              00 603 481 
 
a 
 
Obchodné meno:         Twin City a.s.   
Zastúpená:                  Mgr. Zdenkom Kučerom, predsedom predstavenstva 
Adresa sídla:   Prievozská 4, 821 09 Bratislava  
Zapísaná v:                 Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
                                   oddiel: Sa, vložka č. 3244/B  
IČO:    35 872 217 
Bankové spojenie:  Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky 
Číslo účtu:   2007390100/8130 
 
 
(ďalej aj „zmluvné strany“)   
 
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

 
1) Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Staré 

Mesto, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I, a to pozemkov registra „C“ 
parc. č. 9110/40 – ostatné plochy o výmere 101 m2 a parc. č. 9110/41 – ostatné plochy 
o výmere 677 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1. 

 
2) Spoločnosť Twin City a.s., so sídlom v Bratislave, je výlučným vlastníkom 

nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I, a to 
pozemku registra „C“ parc. č. 21788/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1008 m2, 
zapísaného na liste vlastníctva č. 7076.  
                                                  

3) Geometrickým plánom č. 19/2010 vyhotoveným dňa 1.2.2012 vyhotoviteľom 
Geovis s.r.o., Wolkrova 4, Bratislava, IČO: 36 810 851, overeným Správou katastra pre 
hlavné mesto SR Bratislavu dňa 6.2.2012 pod číslom 195/12, bol z pozemkov uvedených 
v odseku 1 tohto článku vytvorený nový pozemok parc. č. 9110/40 – ostatné plochy  o výmere 
234 m2, a od pozemku uvedeného v odseku 2 tohto článku bol oddelený nový pozemok parc. 
č. 21788/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2. 
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4)  Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, a to 
novovytvoreného pozemku parc. č. 9110/40 – ostatné plochy o výmere 234 m2, vzniknutého 
podľa geometrického plánu č. 19/2010 oddelením od pozemkov registra „C“ parc. č. 9110/40  
a parc. č. 9110/41, evidovaných na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, za nehnuteľnosť, a to novovytvorený pozemok parc. č. 21788/9 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 234 m2, oddelený geometrickým plánom č. 19/2010 od pozemku 
registra „C“ parc. č. 21788/8, evidovaného na liste vlastníctva č. 7076, vo vlastníctve 
spoločnosti Twin City a.s.   
 

5) Predmetné pozemky si zmluvné strany zamieňajú tak, že:  
 

a) Spoločnosť Twin City a.s. sa stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. 
Staré Mesto, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I, a to 
novovytvoreného pozemku parc. č. 9110/40 – ostatné plochy o výmere 234 m2, 
vzniknutého podľa geometrického plánu č. 19/2010 oddelením od pozemkov 
registra „C“ parc. č. 9110/40  a parc. č. 9110/41, evidovaných na liste 
vlastníctva č. 1.  

 
b) Hlavné mesto SR Bratislava sa stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. 

ú. Staré Mesto, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I, a to  
novovytvoreného pozemku parc. č. 21788/9 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 234 m2, oddeleného geometrickým plánom č. 19/2010 od pozemku 
registra „C“ parc. č. 21788/8, evidovaného na liste vlastníctva č. 7076.  

 
      Zámena sa uskutočňuje v súlade s ust. §  9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o      
majetku obcí, v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
z nasledovných dôvodov: 
 
Spoločnosť Twin City a.s. má záujem upraviť vlastnícke pomery v území bývalého areálu 
„Kablo“ tak, aby spoločnosť Twin City a.s., ako aj hlavné mesto SR Bratislava, mohli 
v budúcnosti realizovať v dotknutom území svoje zámery, a to bez poškodenia alebo 
obmedzovania záujmov ďalších vlastníkov pozemkov, vrátane samotných dotknutých 
subjektov, tzn. spoločnosti Twin City a.s. a hlavného mesta SR Bratislavy. Ďalším dôvodom 
zámeny je najmä vyjadrenie rozvojových plôch v tejto dotknutej časti územia, a to s ohľadom 
na predpokladanú funkciu a profil Továrenskej ulice v zmysle pripravovaného ÚPZ 
Chalupkova. 
 
Zámena pozemkov je odôvodnená zmenou koncepcie hlavného mesta SR Bratislava, 
v zmysle ktorej má hlavné mesto SR Bratislava záujem vytvoriť z ulice Továrenská 
v Bratislave „bulvár“, t. z. viacprúdovú komunikáciu, pričom uvedená koncepcia hlavného 
mesta SR Bratislava bola a je prenesená a zapracovaná – oproti minulosti – už aj v samotnom 
návrhu územného plánu zóny Chalupkova. 
  
Zámena bola schválená mestským zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov.  
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Čl. 2 
Ohodnotenie predmetu zámeny 

 
1) Podľa znaleckého posudku č. 76/2012 zo dňa 10.10.2012, vypracovaného 

znalkyňou Ing. arch. Ivetou Horákovou, všeobecná hodnota zamieňaného 
novovytvoreného pozemku parc. č. 9110/40 o výmere 234 m2 vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, ktorý je predmetom tejto zmluvy, je 115,94 Eur/m2, t. z. celkom 
27 129,96 Eur. 

 
2) Podľa znaleckého posudku č. 74/2012 zo dňa 10.10.2012, vypracovaného 

znalkyňou Ing. arch. Ivetou Horákovou, všeobecná hodnota zamieňaného 
novovytvoreného pozemku parc. č. 21788/9 o výmere 234 m2 vo vlastníctve spoločnosti 
Twin City a.s., ktorý je predmetom tejto zmluvy, je 115,94 Eur/m2, t z. celkom 27 129,96 
Eur. 
 

3) Vzhľadom na skutočnosť, že hodnota zamieňaných pozemkov je rovnaká, zmluvné 
strany sa dohodli, že zámena predmetných pozemkov sa uskutoční bez vzájomného 
finančného vyrovnania.   

 
 

Čl. 3 
Schválenie zámeny 

 
Zámenu predmetných nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 

SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa .............. uznesením č. .............. ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
v znení neskorších predpisov, a bola schválená mestským zastupiteľstvom trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov.     
 

 
Čl. 4 

Vyhlásenia zmluvných strán 
 

Zmluvné strany vyhlasujú, že:  
 

a) sú oboznámené so stavom zamieňaných nehnuteľností a v takomto stave ich 
preberajú,  

 
b) sú oprávnené na zámenu predmetných pozemkov, 
 
c) majú potrebnú právnu spôsobilosť a oprávnenie na to, aby uzavreli túto 

zmluvu a splnili všetky záväzky, ktoré z nej pre nich vyplývajú, 
 

d) nebol vydaný žiadny rozsudok, uznesenie alebo rozhodnutie žiadneho súdu 
alebo rozhodcovského orgánu alebo akéhokoľvek štátneho alebo správneho 
orgánu, ktoré by znemožňovali splnenie povinností zmluvných strán podľa 
tejto zmluvy a neprebieha a ani nehrozí žiadne také konanie, ktoré, ak by bolo 
úspešné, znemožňovalo by splnenie povinností zmluvných strán podľa tejto 
zmluvy, 
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e) upúšťajú od protokolárneho odovzdania zamieňaných nehnuteľností a do držby 
ich preberajú dňom účinnosti tejto zmluvy. 

 
 
 

Čl. 5 
 

1) Zmluvné strany vyhlasujú, že im je predmet zámeny uvedený v článku 1 tejto 
zmluvy dobre známy a že pozemky zamieňajú v takom stave, v akom sa tieto nachádzajú. 
 

2) Spoločnosť Twin City a.s. bola oboznámená so stanoviskami odborných útvarov 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k zámene nehnuteľností uvedených v článku 1, a to 
so stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 2.10.2012, so súborným 
stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 20.9.2012, so stanoviskom referátu generelov 
technickej infraštruktúry zo dňa 10.9.2012 a so stanoviskom oddelenia mestskej zelene zo dňa 
11.9.2012; spoločnosť Twin City a.s. berie tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje sa 
dodržiavať podmienky v nich stanovené. 
 

 
Čl. 6 

 
1) Zmluvné strany vyhlasujú, že na zamieňaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne 

dlhy, bremená ani iné právne povinnosti. 
 

2) Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia 
tejto zámennej zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu zámeny.  

 
 

Čl. 7 
 

1) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 

Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 
 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

 
2) Táto zámenná zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov, 
a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., v znení neskorších 
predpisov (Občiansky zákonník), dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle povinnej osoby – hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
3) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podajú zmluvné strany spoločne 

bezodkladne po podpísaní zámennej zmluvy oboma zmluvnými stranami.   
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4) Poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí 

spoločnosť Twin City a.s. pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností. 
 

5) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými 
podmienkami zmluvy. 

 
6) Vecno-právne účinky tejto zámennej zmluvy, t. z. prechod vlastníckeho práva 

k nehnuteľnostiam, nastane dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva v katastri 
nehnuteľností. 

 
7) Spoločnosť Twin City a.s. súhlasí s použitím jej osobných údajov pre účely tejto 

zámennej zmluvy a so zverejnením tejto zámennej zmluvy podľa zák. č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 
 

8)  Zámenná zmluva je vyhotovená v 10 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú 
predložené Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu k návrhu na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností a po 4 exempláre obdrží každá zmluvná strana.  
 

9) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu 
uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 
podpísali. 
 

 
 
V Bratislave, dňa ..........................                      V Bratislave, dňa .................................. 
 
 
 
 
 
 
......................................................                       ...................................................... 
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.        Mgr. Zdenko Kučera 
primátor           predseda predstavenstva                                                                       
Hlavné mesto SR Bratislava                   
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                
 
    
 
 
 
 
 
 





Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 9110/40 vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 21788/9 vo vlastníctve 
spoločnosti Twin City a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa 

Kód uzn.: 5.7 
5.3.7 

Uznesenie č. 686/2012 
     zo dňa 07. 11. 2012 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť, za podmienky súhlasného stanoviska starostky mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR              
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov v k. ú. Staré 
Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 9110/40 – ostatné plochy vo výmere 234 m2, 
vzniknutého podľa GP č. 19/2010 oddelením od pozemkov registra „C“ parc. č. 9110/40 
a parc. č. 9110/41, LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za novovytvorený 
pozemok parc. č. 21788/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 234 m2, oddelený GP     
č. 19/2010 od pozemku registra „C“ parc. č. 21788/8, LV č. 7076, vo vlastníctve spoločnosti 
Twin City a.s., so sídlom na Prievozskej 4 v Bratislave, IČO 35872217, bez vzájomného 
finančného vyrovnania, s podmienkou, že zámenná zmluva bude spoločnosťou Twin City a.s., 
podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude spoločnosťou Twin City a.s., v uvedenom 
termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Zámena sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z nasledovných 
dôvodov: 
 
Spoločnosť Twin City a.s., má záujem upraviť vlastnícke pomery v území bývalého areálu 
„Kablo“ tak, aby spoločnosť Twin City a.s., ako aj hlavné mesto SR Bratislava, mohli 
v budúcnosti realizovať v dotknutom území svoje zámery, a to bez poškodenia alebo 
obmedzovania záujmov ďalších vlastníkov pozemkov, vrátane samotných dotknutých 
subjektov, t. z. spoločnosti Twin City a.s., a hlavného mesta SR Bratislavy. Ďalším dôvodom 
zámeny je najmä vyjadrenie rozvojových plôch v tejto dotknutej časti územia, a to s ohľadom 
na predpokladanú funkciu a profil Továrenskej ulice v zmysle pripravovaného územného 
plánu zóny Chalupkova. 
 
Zámena pozemkov je odôvodnená zmenou koncepcie hlavného mesta SR Bratislava, 
v zmysle ktorej má hlavné mesto SR Bratislava záujem vytvoriť z ulice Továrenská 
v Bratislave „bulvár“, t. z. viacprúdovú komunikáciu, pričom uvedená koncepcia hlavného 
mesta SR Bratislava bola a je prenesená a zapracovaná – oproti minulosti – už aj v samotnom 
návrhu územného plánu zóny Chalupkova. 

- - - 



 


