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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie 
 
 
informáciu o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor 
hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 
 

B. schvaľuje 
 
hľadanie ďalších právnych možností smerujúcich k umožneniu realizácie  projektu „Predstaničné 
námestie“ v právnom rámci nastolenom existujúcou Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve                             
č. 048800021100/0099 uzatvorenej so spoločnosťou Transprojekt s. r. o., a zároveň hľadanie iných 
možností a vykonávanie krokov, ktoré by umožnili realizáciu projektu „Predstaničné námestie“, 
resp. rekonštrukciu predstaničného priestoru počas alebo po ukončení platnosti Zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve č. 048800021100/0099. 
 

C. zrušuje 
 
uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 671/2012 zo dňa                         
27. – 28. 6. 2012. 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať informáciu o vykonaných krokoch v danej veci na zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy každých 6 mesiacov. 
 
         T:    polročne 
                 počnúc 1.1.2013 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 

PREDMET  : Informácia o o vykonaných krokoch ohľadne 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) 
 
 
ZHRNUTIE DOTERAJŠIEHO VÝVOJA   
 
 V súvislosti so snahou hlavného mesta SR Bratislava, ako aj žiadateľa o vyriešenie 
nepriaznivého stavu v lokalite Predstaničné námestie sa uskutočnilo viacero osobných stretnutí, na 
ktorých boli prezentované rôzne  návrhy riešení, ktoré vychádzali jednak z potrieb investora 
a jednak z možností hlavného mesta, a o ktorých je mestské zastupiteľstvo pravidelne informované.  
 

Všetky doterajšie návrhy však narážali na jeden zásadný problém, a to na nejasnú situáciu 
ohľadom platnosti nájomnej zmluvy, uzatvorenej na časť pozemkov, na ktorých sa má projekt 
realizovať, so spoločnosťou INTERMONT, a. s. Spoločnosť INTERMONT a. s. tvrdí, že od 
zmluvy platne odstúpila, avšak hlavné mesto doručenie listiny o odstúpení od zmluvy neeviduje 
a spoločnosť taktiež nevie preukázať, že odstúpenie od zmluvy hlavnému mestu SR Bratislava 
riadne doručila. Práve doručenie je neopomenuteľným predpokladom platnosti odstúpenia od 
zmluvy.  

 
Hneď na úvodnom stretnutí bol vyslovený názor, že je potrebné právne urovnať existujúcu 

situáciu a uzatvoriť akceptovateľnú dohodu o ukončení nájomného vzťahu a vzájomnom 
vysporiadaní existujúcich práv a záväzkov, ktorá mala byť predložená aj na rokovanie mestského 
zastupiteľstva. Návrh takejto trojstrannej dohody medzi hlavným mestom a spoločnosťami 
Transprojekt s. r. o. a INTERMONT, a. s. bol predložený mestskému zastupiteľstvu v mesiaci 
september t. r. Predložený návrh však nebolo možné považovať za akceptovateľný, keďže 
obsahoval množstvo ustanovení, ktoré s urovnaním nesúviseli a naopak neobsahoval jasný predmet 
ako presne sa vzájomné vzťahy usporiadajú. Neposkytoval teda pre hlavné mesto dostatočnú 
právnu istotu a naopak zaväzoval ho na plnenie takých povinností, ktoré mu neprináleží plniť. 

 
Dodatočne navyše vyšlo najavo, že spoločnosť INTERMONT a. s. je v reštrukturalizačnom 

konaní a preto jej možnosti, ako aj možnosti hlavného mesta, smerom ku korektnému ukončeniu 
zmluvného vzťahu, sú značne oklieštené.  

 
Súčasný právny  stav je taký, že hoci pohľadávka hlavného mesta voči spoločnosti 

INTERMONT a. s. vyplývajúca najmä z nájomnej zmluvy, bola reštrukturalizačnou správkyňou 
popretá, hlavné mesto riadne a včas podalo proti tomuto kroku incidenčnú žalobu a o pravosti 
pohľadávky tak s konečnou platnosťou bude rozhodovať súd. Reštrukturalizačný proces stále trvá,  
čo do značnej miery negatívnym spôsobom determinuje  možnosti právne vzťahy vyplývajúce 
z nájomnej zmluvy korektným spôsobom vysporiadať.  

 
 Listom zo dňa 19. 11. 2012, ktorý v prílohe prikladáme, spoločnosť INTERMONT, a. s. 

oboznamuje so svojím stanoviskom k platnosti nájomnej zmluvy. Podľa jej názoru predmet zmluvy 



nebol nikdy riadne odovzdaný, nájomca ho nemohol riadne užívať a hlavné mesto konalo  ku škode 
spoločnosti INTERMONT, a. s., ktorej náhradu je možné si uplatňovať. 

 
Za vzájomnej súčinnosti obidvoch strán boli uskutočnené viaceré pokusy o usporiadanie 

s cieľom vyjsť v ústrety požiadavke žiadateľa a vytvoriť faktický vzťah k pozemkom, ktorý 
z uzatvorenej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nevyplýva a bol spracovaný návrh na : 

1. uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena,  
2. žiadateľovi bola daná na zváženie možnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu  
3. alebo možnosť uzatvorenia dodatku k existujúcej Zmluve o budúcej kúpnej zmluve, 

ktorým by bola zabezpečená možnosť disponovať s pozemkami v lokalite pre účely 
realizácie projektu.  

 
Návrhy na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo dodatku k existujúcej zmluve o budúcej 

zmluve boli žiadateľovi dané rešpektujúc jeho prvotnú požiadavku, a síce snahu získať taký právny 
vzťah k pozemku, ktorý by mu umožnil realizovať projekt. Všetky tieto návrhy však predpokladajú 
aktívnu súčinnosť spoločnosti INTERMONT, a. s., ktorá by jasným a právne relevantným 
spôsobom deklarovala, že si voči hlavnému mestu nebude vo vzťahu k odovzdaniu pozemkov 
spoločnosti Transprojekt, s. r. o. uplatňovať žiadne nároky. Avšak, ako vyplynulo  z osobných 
rokovaní, takýto krok od spoločnosti INTERMONT a. s. nemožno očakávať, a to najmä 
s prihliadnutím na prebiehajúcu reštrukturalizáciu.  

 
O uzatvorenie nájomnej zmluvy žiadateľ neprejavil záujem a  návrh dodatku k Zmluve 

o budúcej zmluve o vecnom bremene, ktorý žiadateľ predložil ( ktorého znenie bolo predložené na 
minulé zasadnutie MsZ) neobsahoval úpravu práv k pozemkom ale vytváral len predpoklady na 
takmer okamžité uzatvorenie riadnej kúpnej zmluvy a upresňoval a bližšie špecifikoval náležitosti 
zmluvy. Okrem návrhu dodatku žiadateľ predložil aj návrh riadnej kúpnej zmluvy  (taktiež 
predložený na minulé zasadnutie MsZ), na základe ktorej by došlo k prevodu pozemkov v danej 
lokalite v súčasnosti, ešte pred výstavbou objektov, ktoré majú byť titulom vecného plnenia 
prevedené do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislava ( de facto predstavujú  kúpnu cenu, 
keďže  hlavné mesto SR  Bratislava by okrem uhradených a navrhovaných preddavkov na 
kúpnu cenu nedostalo žiadne ďalšie finančné plnenia).  

 
Návrh žiadateľa však neobsahoval základné náležitosti zmluvy, ktoré platné právne predpisy 

pre platnosť zmluvy vyžadujú – právne exaktne špecifikovaný predmet, presne určenú cenu 
a spôsob jej úhrady, z ktorého dôvodu nebolo možné predložiť návrh na predaj pozemkov na 
rokovanie MsZ. 

  

Vzhľadom na skutočnosť, že ani jeden z vyššie navrhovaných postupov (zmluva o vecnom 
bremene, nájomná zmluva, dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve) nebolo možné zrealizovať 
a nedošlo k uspokojivej dohode o ich obsahu, ktorá by rešpektovala požiadavky zmluvných strán,  
prebiehajú v súčasnosti rokovania o uzatvorení kúpnej zmluvy a zabezpečujú sa listiny a potrebné 
doklady k spracovaniu materiálu na predaj pozemkov (geometrický plán, znalecký posudok, 
odborné stanoviská atď.). Tento postup možno považovať za jediný spôsob, ktorý je možný použiť 
bez toho, aby bolo súčasne potrebné riešiť existenciu či neexistenciu právneho vzťahu so 
spoločnosťou INTERMONT a. s., avšak zároveň je potrebné konštatovať, že ide o absolútne 
krajný spôsob riešenia vzniknutej situácie, ktorý v sebe nesie pre hlavné mesto mnohé riziká pre 
prípad, že by pri realizácií projektu došlo ku komplikáciám (napr. vstup žiadateľa do konkurzu, 
nemožnosť získania potrebných povolení....) V snahe chrániť majetok mesta a zároveň eliminovať 
možné riziká bol žiadateľ oslovený, aby odpovedal na nasledovné otázky, citujeme : 

-          v akej výške bude po uzatvorení Kúpnej zmluvy realizovaná platba na účet mesta a do 
akého termínu po podpise zmluvy 

-          v prípade, že po podpise kúpnej zmluvy nebude vyplatená celá kúpna cena – aké ďalšie 
splátky žiadateľ navrhuje, v akej výške a v akých termínoch 



-          kedy po uzatvorení Kúpnej zmluvy navrhuje žiadateľ podať návrh na vklad vlastníckeho 
práva, tzn. kedy dôjde k prevodu vlastníckeho práva na spoločnosť Transprojekt  

-          v akom časovom horizonte po podpise Kúpnej zmluvy očakávate začatie stavebných prác 
v rámci projektu?  

-          aké sú návrhy žiadateľa pre prípad, že stavebné práce nebudú  dokončené do konca roka 
2016 ako je to dojednané v súčasnej zmluve o budúcej kúpnej zmluve, keďže hlavným 
dôvodom, pre ktorý sa bude predkladať návrh kúpnej zmluvy je zabezpečiť podmienky pre 
dodržanie tohto termínu  
Podstatou tejto otázky je snaha preveriť garancie, ktoré je žiadateľ pripravený poskytnúť na 
naplnenie dohody v zmysle čl. III ods. 7 Zmluvy o zmluve - „ak právoplatne skolaudované 
stavby a plánované investície podľa Dokumentácie nebudú Budúcemu predávajúcemu 
(mestu) prevedené a odovzdané Budúcim kupujúcim (Transprojekt) bezodplatne do 
vlastníctva do 31.12.2016, Budúci kupujúci (Transprojekt) ich aj keď nebudú právoplatne 
skolaudované bezodplatne prevedie a odovzdá do vlastníctva Budúceho predávajúceho 
(Mesto), pričom je Budúci kupujúci (Transprojekt) povinný uhradi ť Budúcemu 
predávajúcemu (Mesto) preukázateľnú náhradu škody“ 
 
-          ako bude zabezpečené, aby financujúca banka nepožadovala až do ukončenia projektu 
výmaz vecného práva – predkupného  práva zriadeného pre hlavné mesto. 
Za účelom upevnenia právneho postavenia mesta, jeho právnej istoty a pre   zabezpečenie 
lepších garancií pre mesto bolo zároveň žiadateľovi navrhnuté, aby v prípade nesplatenia 
celej kúpnej ceny zriadil na pozemky záložné právo v prospech mesta na nesplatenú časť 
kúpnej ceny. 

-          aké ďalšie garancie budú ponúknuté mestu, v súvislosti s tým, že bude uzatvárať Kúpnu 
zmluvu v markantnom predstihu – v Zmluve o budúcej zmluve je dohodnuté, že táto sa 
uzatvorí „až po bezodplatnom prevode a odovzdaní právoplatne skolaudovaných stavebných 
objektov a plánovaných investícií ...“ (čl. II ods. 2 Zmluvy o zmluve) 

-          aké garancie budú ponúknuté mestu, že skutočne bude do objektov v rámci projektu po 
uzatvorení Kúpnej zmluvy z Vašej strany preinvestovaných dohodnutých min. 23.413.961,35 
eur (čl. III ods. 3 Zmluvy o zmluve) ? 

-          ako je pripravené financovanie výstavby objektov v rámci projektu ?, t.j. odkial?, 
koľko?, aká je predpokladaná equity žiadateľa. 

-          aké garancie budú poskytnuté pre naplnenie čl. V ods. 1 Zmluvy o zmluve, t.j. že pokiaľ 
na žiadateľa budú prevedené pozemky, tieto nebudú ďalej predané ani inak scudzené do doby 
ukončenia projektu  

 

Z analýzy v súčasnosti platnej Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 
vypracovanej oddelením legislatívno -  právnym, ktorú malo mestské zastupiteľstvo 
k dispozícií na predchádzajúcom zasadnutí, vyplýva nasledovné :   

Podľa článku III zmluvy o budúcej zmluve dohodnutú kúpnu cenu vo výške 23 779 260,43 € 
spoločnosť Transprojekt s.r.o. uhradí hlavnému mestu v dvoch častiach, a to:  

a) prvú časť vo výške 365 299,07 € zaplatí vo forme peňažného plnenia v lehote do 30 dní 
od podpísania zmluvy (pozn. suma bola uhradená naraz dňa 18. 1. 2011),  

b) druhá časť kúpnej ceny vo výške 23 413 961,36 € bude splnená formou vecného plnenia 
a to vybudovaním stavebných objektov a plánovaných investícií na predmetných 
pozemkoch a ich následným bezodplatným prevodom do vlastníctva hlavného mesta 
najneskôr do 31. 12. 2016.  



V zmysle dohodnutých zmluvných podmienok takto dohodnutá kúpna cena je konečná, 
prípadné náklady naviac uhradí v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta č. 
1189/2006 zo dňa     26. 10. 2006, v plnom rozsahu spoločnosť Transprojekt s.r.o.  

V článku III zmluvy o budúcej zmluve sa zmluvné strany dohodli na ďalších zmluvných 
podmienkach, a to:  

-   v ods. 4 tohto článku: ak spoločnosť Transprojekt s.r.o. neuhradí hlavnému mestu 
prvú časť kúpnej ceny naraz v stanovenej lehote, má sa za to, že obe zmluvné strany 
od zmluvy odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje, (suma bola uhradená, takže 
možnosť odstúpenia z tohto dôvodu daná nie je) 

 
-  v ods. 5,6 tohto článku: ak spoločnosť Transprojekt s.r.o. najneskôr do 31. 12. 2016 

neprevedie a bezodplatne neodovzdá hlavnému mestu do vlastníctva právoplatne 
skolaudované stavebné objekty a plánované investície, má sa za to, že obe zmluvné 
strany od tejto zmluvy odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje a zaplatená prvá 
časť kúpnej ceny sa spoločnosti Transprojekt s.r.o. nevráti – táto suma sa bude 
považovať za zmluvnú pokutu za nesplnenie uvedeného záväzku (t.j. v prípade 
odstúpenia od zmluvy by hlavné mesto zaplatenú časť kúpnej ceny nevrátilo), 

 
- v ods. 7 tohto článku: ak právoplatne skolaudované stavby a plánované investície 

nebudú hlavnému mestu prevedené a odovzdané do 31. 12. 2016, spoločnosť 
Transprojekt s.r.o. ich aj keď nebudú právoplatne skolaudované bezodplatne 
prevedie a odovzdá hlavnému mestu do vlastníctva, pri čom spoločnosť 
Transprojekt s.r.o. uhradí hlavnému mestu preukázateľnú náhradu škody.  

 

 Listom zo dňa 29. 11. 2012 žiadateľ odpovedal, že po 12 rokoch práce na projekte, 
investovania 16 mil. EUR vrátane zaplatenia preddavku kúpnej ceny za pozemky stále nedisponuje 
žiadnymi právami k predmetným pozemkom, avšak ako ústretový krok navrhuje uzatvorenie 
kúpnej zmluvy za nasledovných podmienok : 

 Spoločnosť Transprojekt s. r. o. zvýši hotovostnú platbu z 365 299,07. EUR na 25% 
hodnoty súdno – znaleckého posudku (pri aktuálnej cene 406,00 EUR/m2), čo predstavuje  sumu 
cca 2.2 mil. EUR vrátane už zaplatených 365 299,07 EUR.  

 Hotovostnú platbu (cca 1. 8 mil. EUR, ktorá vznikne odpočítaním už zaplatenej sumy 
365 299,07,- EUR od 2. 2. mil ), a o ktorú bude de facto navýšená kúpna cena dohodnutá v Zmluve 
o budúcej kúpnej zmluve, navrhuje žiadateľ rozdeliť 4 splátok, podľa dohody zmluvných strán 
a jeho návrh je   nasledovný : 

1. splátka vo výške  500 000,- EUR, splatná pri podpise zmluvy 

2. splátka vo výške 400 000,- EUR splatná v čase, keď budú žiadateľovi predložené listy 
vlastníctva bez akýchkoľvek tiarch a na pozemkoch preukázateľne nebudú viaznuť žiadne 
vady  

3. splátka vo výške  300 000,- EUR splatná vtedy, keď prvé z potrebných stavebných povolení 
nadobudne právoplatnosť 

4. splátka vo výške  600 000,- EUR splatná vtedy, keď posledné z potrebných stavebných 
povolení nadobudne právoplatnosť.  

5. zvyšok platby ( pôvodne dohodnutých  23 413 961,36- EUR mínus už zaplatených   
365 299,07,- EUR) bude vykonaný investíciou infraštruktúry v zmysle územného 
rozhodnutia, pričom podľa svojho návrhu Transprojekt s. r. o. vybuduje infraštruktúru 
v zmysle územného rozhodnutia alebo vybuduje technicky a funkčne zhodné riešenie, 
pričom nebude sledovať jednotlivé cenové položky, ale výslednú funkčnosť celku.  



V závere žiadateľ podotýka, že tento celok bol odsúhlasený v roku 2007 s GIB – om (viď 
príloha).  

Zároveň v citovanom liste oznamuje, že vzhľadom na doterajší stav bude spoločnosť 
Transprojekt s. r o. požadovať určitú formu garancie na zabezpečenie svojich budúcich práv (do 
projektu bude potrebné v krátkom čase investovať asi 5 mil. EUR) a to nasledovne :  

 - prevod pozemkov  na Transprojekt s. r. o.  (zabezpečovací prevod resp. prevod s opciou 
následného odkúpenia späť mestom) 

 - výstavba infraštruktúry bude ukončená zo strany spoločnosti Transprojekt, s. r. o. max. do 
4 rokov od posledného  právoplatného stavebného povolenia 

 Ďalšie odpovede na položené otázky ku dňu spracovania tohto materiálu neboli na 
oddelenie správy majetku doručené.  

 V zmysle záverov rokovania mestského zastupiteľstva v mesiaci november, z ktorého vzišla 
požiadavka spolupráce s hlavnou architektkou mesta, bol žiadateľ vyzvaný, aby svoj návrh (projekt) 
v tomto zmysle prerokoval a informoval o výsledku, ktorý by bol zapracovaný do tohto materiálu, 
avšak žiadne informácie nám zo strany žiadateľa dosiaľ poskytnuté neboli.  

  Zhrnutie: 

Realizácia projektu k dnešnému dňu nebola započatá a podľa našich informácií nebolo 
vydané žiadne stavebné povolenie. K dispozícií máme len právoplatné Rozhodnutie o umiestnení 
stavby zo dňa 22. 2. 2010 (právoplatnosť 24. 8. 2010), ktorým bolo rozhodnuté o umiestnení stavby 
1169 „Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave“, novostavby obchodného centra, 
dvoch objektov administratívnych centier, hotela a prístavby novej staničnej haly na Predstaničnom 
nám. v Bratislave. Rozhodnutie (územné rozhodnutie) bolo vydané pre navrhovateľa I. P. R. 
Slovakia, s. r. o. (ako prílohu predkladáme prvú stranu vydaného rozhodnutia) 

 

V súvislosti s uznesením MsZ č. 875/2012 z 22. 11. 2012, ktoré zaviazalo primátora rokovať 
s investorom, spoločnosťou Transprojekt s.r.o., o možnosti odpredaja mestských pozemkov 
v predstaničnom priestore s cieľom získať kapitálové finančné prostriedky do rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy na rok 2013, možno konštatovať, že žiadateľ  nie je pripravený po podpise 
kúpnej zmluvy zaplatiť celú kúpnu cenu v hotovosti (23 779 260,43 mil. EUR), a to napriek tomu 
že realizáciou kúpnej zmluvy by došlo k prevodu pozemkov do jeho  výlučného vlastníctva.  

Na základe návrhu žiadateľa možno v roku 2013 reálne získať :   

1. splátku  -   500 000,- EUR, splatná pri podpise zmluvy 

Ostatné splátky by boli zrejme uhradené až neskôr a viažu sa na splnenie nasledovných 
podmienok: 

2. splátka -  400 000,- EUR splatná v čase, keď budú žiadateľovi predložené listy vlastníctva 
bez akýchkoľvek tiarch a na pozemkoch preukázateľne nebudú viaznuť žiadne vady. 
Vzhľadom na nevysporiadanie právnych vzťahov so spoločnosťou INTERMONT a. s. 
a prebiehajúcu reštrukturalizáciu nevieme garantovať splnenie tejto podmienky. 

3.  splátka-  300 000,- EUR splatná vtedy, keď prvé z potrebných stavebných povolení 
nadobudne právoplatnosť. Vezmúc do úvahy náročnosť projektu nie je možné objektívne 
posúdiť, či táto suma bude môcť do rozpočtu mesta prísť v roku 2013, teoreticky však takúto 
možnosť vylúčiť nemožno 

4.  splátka -  600 000,- EUR splatná vtedy, keď posledné z potrebných stavebných povolení 
nadobudne právoplatnosť.  



Nie je zrejme reálne predpokladať, že v budúcom roku získa žiadateľ posledné z potrebných 
stavebných povolení, a že toto v roku 2013 nadobudne právoplatnosť, na ktorú je viazané 
vyplatenie poslednej splátky a s prihliadnutím na komplikovaný skutkový a právny stav 
a náročnosť projektu nie je možné tento termín ( a teda ani termín poslednej splátky) 
zodpovedne prejudikovať. 
 
Budúci kupujúci – Transprojekt s. r. o. navrhuje, aby sa dohody obsiahnuté v Zmluve 

o uzatvorení budúcej kúpnej zmluve korigovali, tak, aby sa prevod pozemkov nevykonal podľa 
pôvodnej dohody cca. v roku 2016, po bezodplatnom prevode a odovzdaní právoplatne 
skolaudovaných stavebných objektov a plánovaných stavebných objektov do vlastníctva 
mesta, ale už v súčasnosti, pričom nezanedbateľná časť kúpnej ceny bude v peniazoch a in 
natura – vecným plnením - uhradená až v čase, keď už hlavné mesto SR Bratislava nebude 
vlastníkom pozemkov v lokalite Predstaničné námestie. 

  
Budúci kupujúci – Transprojekt s.r.o. taktiež vo svojom návrhu ustanovením „výstavba 

infraštruktúry bude ukončená zo strany spoločnosti Transprojekt, s. r. o. max. do 4 rokov od 
posledného  právoplatného stavebného povolenia“ predikuje po nadobudnutí výlučného 
vlastníctva k pozemkom možný posun termínu ukončenia projektu Predstaničné námestie, 
ktorý by mal byť ukončený v zmluvne dohodnutom termíne do 31.12.2016, na v podstate 
neobmedzenú dobu bez určenia termínu. 

 
Dovoľujeme si upozorniť na možné riziká, vyplývajúce z takto nastoleného právneho 

stavu, keď hlavné mesto, ako nevlastník pozemkov bude mať mimoriadne obmedzené, resp. 
žiadne možnosti ovplyvňovať dianie v lokalite a ani kvalitnou zmluvou nie je možné docieliť 
absolútnu ochranu práv a vyhnúť sa všetkým potenciálnym hrozbám (konkurz resp. 
reštrukturalizácia investora, likvidácia spoločnosti atď.).   
 
Stanoviská odborných útvarov magistrátu 
Stanovisko oddelenia miestnych daní a poplatkov: bez pohľadávok 
Stanovisko oddelenia územného rozvoja mesta: funkčné využitie územia : občianska 
vybavenosť celomestského a nadmestského významu 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy: obsahuje upozornenie, že pozemky sú dotknuté výstavbou 
nového dopravného riešenia a podzemných dopravných objektov, pričom k dnešnému dňu nebola 
predložená žiadna projektová dokumentácia k stavebnému konaniu. Predaj pozemkov pod 
dopravnými stavbami považujú za nevhodný a predčasný 
Stanovisko referátu generelov technickej infraštruktúty OUP: v komunikácií od Predstaničného 
námestia na Šancovú ulicu je uložená verejná kanalizácia a v území je ďalej evidovaný prechod  
2x22 kV káblového vedenia do jestvujúcej elektrickej stanice a trasa miestnej telefónnej siete 
napájajúcej objekty na predávaných pozemkoch 
Stanovisko oddelenia mestskej zelene: bez pripomienok 
Stanovisko  starostky: súhlasné 
 
 






















































































































