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kód  5.3 
                                                                                                         5.3.1 

                
Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

 
1. zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.  
       864/2002 zo dňa 20.06.2002 v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30.06.2005       
 a uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22.11.2007, takto:  
 
 text v znení : „za cenu 20,-Sk/m2/rok od 01.01.2008 do vydania právoplatného 
 územného rozhodnutia, cenu 110,-Sk/m2/rok od platnosti územného rozhodnutia 
 vydaného najneskôr do 31.12.2007, do vydania právoplatného kolaudačného 
 rozhodnutia na stavbu najdlhšie na dobu do 31.12.2011, následne sa nájomné upraví 
 na hodnotu 385,-Sk/m2/rok, 

 
 sa nahrádza textom v znení : 
        
 „za nájomné vo výške : 
 

1. 0,66 Eur/ m2/rok od 01.01.2008 do nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia 
 na stavbu Centra, nájomné od 01.01.2009 bude uhrádzané vecným plnením 
 v nasledovnom rozsahu investícií : 

1.1.úprava brehov a okolia Chorvátskeho ramena (zemné, stavebné a parkové úpravy   
      na dosiahnutie požadovaného svahovania a budovania časti parku v dotyku  
      s ramenom s cieľom tvorby relaxačnej zóny Chorvátskeho ramena a pod.) 
1.2. revitalizácia Chorvátskeho ramena (projekt úpravy a kultivácia samotného   
 ramena – vodnej plochy a pod.)  
1.3 výsadba zelene, úprava a kultivácia pozemkov, parkové úpravy mimo plochy 
brehov ramena (iné verejno - prospešné prvky súvisiace s mestským parkom 
a ostatnými časťami stavby Centra)  
1.4. výstavba komunikácií a spevnených plôch súvisiacich so stavbou Centra s verejno   
     prospešným charakterom, rozvoj príslušnej infraštruktúry, 
1.5. náklady spojené s asanáciou objektu „Kuchyne“ resp. „Mäsokombinátu“ 

nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 1111/48 v k. ú. Petržalka, ktorý je vo 
vlastníctve hlavného mesta 

2. 3,65 Eur/m2/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na 
 stavbu Centra, do konca mesiaca v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 
 rozhodnutie na stavbu Centra, čo predstavuje ročne sumu vo výške 341 895.50 Eur, 
3. 12,78 Eur/m2/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na 
 stavbu Centra, čo predstavuje ročne sumu vo výške 1 197 102,60 Eur, 

   
s podmienkou, 
  



Dodatok k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 (ďalej len „nájomná 
zmluva“) bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v mestskom 
zastupiteľstve. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve v tejto lehote nebude nájomcom 
podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 
   
 
 
2.  
2.1. započítanie časti pohľadávky hlavného mesta vo výške 337.885,06 Eur za obdobie od 
01.01.2009 do 31.12.2012, evidovanej voči spoločnosti PETRŽALKA CITY, a.s., 
Hviezdoslavovo nám. 15, Bratislava, IČO: 35 933 372, vyplývajúcej zo Zmluvy o dlhodobom 
nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 zo dňa  22. 05. 2006 v znení dodatku zo dňa 18. 11. 
2008 s  budúcou pohľadávkou spoločnosti PETRŽALKA CITY, a. s., Hviezdoslavovo nám. 
15, Bratislava, IČO: 35 933 372, voči hlavnému mestu, ktorá bude predstavovať náklady 
spojené s asanáciou objektu „Kuchyne“ resp. „Mäsokombinátu“ nachádzajúceho sa na 
pozemku parc. č. 1111/48 v k.ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta. 
 
2.2. započítanie pohľadávky hlavného mesta evidovanej voči spoločnosti PETRŽALKA 
CITY, a.s. Hviezdoslavovo nám. 15, Bratislava, IČO: 35 933 372 vyplývajúcej zo Zmluvy 
o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 zo dňa 22. 05. 2006 v znení dodatku zo 
dňa 18. 11. 2008, vo výške  vypočítanej  po odpočítaní nákladov spojených s asanáciou 
objektu „Kuchyne“ resp. „Mäsokombinátu“ nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 1111/48 
v  k.ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta s verejno-prospešnými investíciami 
v  území súvisiacom s  Centrom a v dotyku s Centrom.  
 
2.3. trvalé upustenie od vymáhania sankcií z omeškania prislúchajúcich k nájomnému za 
obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2012, ktoré žiadateľovi v budúcnosti vzniknú od 01.01.2013 
do uhradenia dlžného nájomného započítaním, 
 
s podmienkou,  
 
že spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., Hviezdoslavovo nám. 15, Bratislava, IČO: 
35 933 372 do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy podpíše dohodu o uznaní záväzku a jeho zaplatení. V prípade, ak nebude dohoda 
spoločnosťou PETRŽALKA CITY, a.s., podpísaná v tejto lehote, uznesenie v bode 2. stratí 
platnosť.    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET :  Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
   SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20.06.2002 v znení uznesenia č. 
   737/2005 zo dňa 30.06.2005 a uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22.11.2007 
   a návrh na usporiadanie finančných vzťahov, 
 
ŽIADATE Ľ (NÁJOMCA) :    PETRŽALKA  CITY a.s., Hviezdoslavovo nám. 15, 
       811 02 Bratislava 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV (PREDMETU NÁJMU) : 
 
pozemky prenajaté podľa Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 
v súlade s GP 1-2/2005 úradne overeným dňa 07.11.2005 
 
parc.  č.          LV       druh pozemku       výmera v m2 = výmera predmetu nájmu v m2           
1111/48          3928 ostatná plocha                     18.564 
1111/49          3928 ostatná plocha                       2901                     
1111/70          3928 ostatná plocha                     54221                
1111/72          3928    zastavaná plocha                     17177                
1111/50          3928    ostatná plocha                         544 
1111/51          3928 ostatná plocha                         263 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Spolu                                                                     93.670 m2 
  
SKUTKOVÝ STAV : 
 
 A) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 
20.06.2002 schválilo uznesením č. 864/2002 dlhodobý nájom pozemkov v k. ú. Petržalka, 
parc. č. 1111/46, 1111/48, 1111/49, 1111/50, 1111/51, 1111/66 vzniknutých podľa GP č. 
39/2002 spoločnosti REDID, s.r.o. so sídlom na Junáckej 6 v Bratislave, za účelom 
vybudovania Kultúrno-spoločenského športového centra Bratislava - Petržalka (ďalej len 
„Centrum“) na dobu od 01.09.2002 do 31.08.2052. Dňa 16.08.2002 bola uzatvorená Zmluva 
o nájme pozemkov č. 188809730200 a dňa 25.02.2005 Dodatok č. 188809730201.  
 Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 737/2005 zo 
dňa 30.06.2005 boli schválené zmeny pôvodného uznesenia MsZ č. 864/2002, v zmysle 
ktorého bola ukončená pôvodná zmluva so spoločnosťou REDID, s.r.o. a uzatvorená nová  
Zmluva o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 zo dňa 22.05.2006 (ďalej len 
„nájomná zmluva č. 1“) so spoločnosťou  PETRŽALKA CITY, s.r.o., Panenská 24, 811 03 
Bratislava.  
 Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 267/2007 zo 
dňa 22.11.2007 boli schválené zmeny uznesenia MsZ č. 737/2005 v nadväznosti na zmeny 
pôvodného uznesenia č. 864/2002, v zmysle ktorého boli predĺžené lehoty na predloženie 
právoplatného územného rozhodnutia z lehoty „do 31.12.2007“ na lehotu „do 31.12.2011“ 
a predloženia právoplatného kolaudačného rozhodnutia z lehoty „do 31.12.2011“ na lehotu 
„do 31.12.2015“ a platenie nájomného za obdobie od 01.01.2008 do vydania právoplatného 
územného rozhodnutia vo výške 0,66 Eur/m2/rok, bol spresnený predmet nájmu, uvedená 
zmena sídla spoločnosti. Na základe uvedeného uznesenia bol dňa 18.11.2008 podpísaný 
Dodatok č. 18-83-0360-06-01 (ďalej len „dodatok č. 1“) v ktorom prenajímateľ deklaroval 
v Čl. II ods. 2 dodatku č. 1 zmenu právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť 



s obchodným menom PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom Nám. SNP 25, 811 01 Bratislava 
(ďalej len „nájomca“) v súčasnosti podľa výpisu z obchodného registra so sídlom 
Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bratislava.   
 Nájomné bolo dojednané v súlade s Čl. IV ods. 1 písm. a) až písm. c) tejto nájomnej 
zmluvy č. 1 v znení dodatku č. 1 takto : 
 

a) 3,65 Eur/m2/rok odo dňa, ktorým územné rozhodnutie na stavbu Centra 
nadobudne právoplatnosť, najneskôr od 01.01.2012, do konca mesiaca 
v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu 
Centra, maximálne však do 31.12.2015, čo predstavuje ročne sumu vo výške  
342 020,18 Eur,   

b) 12,78 Eur/m2/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia na stavbu Centra, najneskôr od 01.01.2016, čo predstavuje ročne 
sumu vo výške 1 197 070,63 Eur, 

c) 0,66 Eur/m2/rok od 01.01.2008 do nadobudnutia právoplatnosti územného 
rozhodnutia na stavbu Centra do 31.12.2011, čo predstavuje ročne sumu vo 
výške 62 185,49 Eur. 

 
Dlžné nájomné uvedené v časti B návrhu uznesenia vo výške 337.885,06 Eur za 

obdobie od  01.01.2009 do 31.12.2012 a nájomné do nadobudnutia právoplatnosti 
územného rozhodnutia na stavbu Centra bude započítané s verejnoprospešnými 
investíciami, ktoré budú odsúhlasované komisiou, ktorá bude zriadená zo strany hlavného 
mesta SR Bratislavy. V prípade ak toto nájomné nebude započítané najneskôr  do 
31.12.2017 stáva sa takéto nájomné automaticky splatné.    

 
 Listom zo dňa 04.05.2012 nájomca požiadal prenajímateľa o zmenu termínov 
uvedených v nájomnej zmluve č. 1 na predloženie rozhodnutí vydaných v správnom konaní 
a zmenu ostatných podstatných náležitostí nájomnej zmluvy č. 1, ako je výška nájomného, 
zmena spôsobu jeho platenia. Zároveň o určenie spôsobu nezaplatenej časti dlžného 
nájomného z nájomnej zmluvy č. 1. Svoju žiadosť spresnil dňa 04.06.2012. Dňa 27.07.2012 
bola doručená na magistrát hl. mesta SR Bratislavy (magistrát) žiadosť nájomcu 
s odôvodnením a uvedením objektívnych skutočností, ktoré mu bránia realizovať účel nájmu. 
Dňa 10.10.2012 doručil nájomca na magistrát identickú žiadosť s výnimkou jednej zmeny 
v bode 2.4 – 2.4.2 v určení spôsobu zaplatenia nezaplatenej časti nájomného. Dňa 06.11.2012 
nájomca doplnil bod 2.2 žiadosti, čím spresnil spôsob platenia nájomného a zároveň uviedol 
výšku vložených investícií do predmetu nájmu.       
    Nájomca uviedol vo vyššie uvedených žiadostiach niekoľko skutočností, pre ktoré 
žiada o uzavretie dodatku k nájomnej zmluve : 

     
- pozastavenie obstarávania územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) už v štádiu 
spracovávania územného plánu zóny, lokality dotknutej  investičným zámerom nájomcu. 
Existencia územnoplánovacej – dokumentácie zóny Rusovská cesta – Romanova – 
Chorvátske rameno pod názvom „Petržalka City“ bola zo strany autorít úradu MČ Petržalka 
podmienkou pre vypracovanie dokumentácie pre územné konanie (DÚR) pre stavbu Centra 
(opierajúcou sa aj o ustanovenia platného Územného plánu hl. mesta SR). 

 
 - absencia jednoznačnej identifikácie koridoru pre Nosného Systému MHD (na 

legislatívnej úrovni) – v rámci nového územného rozhodnutia Nosného systému MHD, resp. 
stavebného povolenia Nosného systému MHD – podľa spôsobu jeho zabezpečenia) a teda 
nemožnosť presnej identifikácie územia určeného pre výstavbu Centra a s tým súvisiaca 



nevôľa, resp. nemožnosť vydávať akékoľvek súhlasné stanoviská orgánov súvisiacich 
s prípravou územného rozhodnutia projektu Centra (vrátane záväzného stanoviska hl. mesta 
SR) 

 - preukázateľné bránenie splneniu povinnosti nájomcu (z nájomnej zmluvy č. 1 ) 
zabezpečiť právoplatné územného rozhodnutia na stavbu Centra 

 
- nemožnosť prípravy a realizácie projektu spôsobuje značné negatívne ekonomické 

dôsledky nájomcovi,  
 

- obdobným (ako je problém Nosného Systému MHD), z hľadiska obmedzení 
a dôsledkov, je proces spracovávania a prijatia územného plánu zóny, ktorý je podľa 
jeho informácií rozpracovaný, pozastavený a mešká z rovnakých dôvodov, t.j. kvôli 
projektu Nosného Systému MHD. 
 
 Zároveň vo svojej žiadosti uviedol významnú skutočnosť, ktorou sú rozsiahle 
investície, ktoré zrealizoval v územno – plánovacej príprave predmetného územia, vo 
forme urbanistickej štúdie, štúdie enviromentálnych dopadov (EIA) a zastavovacej 
architektonickej štúdie územia, ktorej vytvorenie  inicioval a financoval, tieto sa stali územno 
– plánovacím podkladom predmetných pozemkov. Ďalej však už v príprave pozemkov 
v intenciách stavebného zákona nebolo možné z vyššie uvedených dôvodov pokračovať 
a dosiahnuť tak aspoň prvý legislatívny stupeň prípravy, t.j. umiestnenie stavieb (vydanie 
územného rozhodnutia). 
 

  Ďalšie investície v území súvisia s udržiavaním objektov a iných častí pozemkov 
pre zamedzenie hygienických a sociálnych negatívnych vplyvov (pravidelné čistenie, ochrana 
budov určených na neskoršiu asanáciu pred zničením, bezdomovci, zamedzenie iných 
neduhov a pod.). 
 Nájomca poukázal na skutočnosť, že projekt výstavby Centra má celomestský 
a celoslovenský význam, nielen z hľadiska vybudovania moderného multifunkčného 
a enviromentálneho veľkorysého a vyváženého Centra najväčšej mestskej časti v Slovenskej 
republike, ale aj vybudovania a prevádzkovania kultúrne a spoločensky unikátnych 
a prínosných funkcií. 
 Požiadavka nájomcu je podmienená vydaním územného rozhodnutia na stavbu 
Nosného systému MHD, pričom spoločnosť METRO Bratislava vo svojom stanovisku zo dňa 
25.01.2011 predpokladala jeho vydanie do 30.06.2012.  
 
 Nájomca v žiadosti zo dňa 10.10.2012, zároveň poukázal na existenciu iného 
právneho vzťahu na susedných pozemkoch, na ktorých začal s výstavbu Centra v roku 
2011 a ktorá v tomto čase prebieha aj z toho dôvodu, že tejto stavebnej činnosti nebráni 
žiadna prekážka, ktorú nemôže subjektívne ovplyvniť.      
   
 V danej lokalite Hlavné mesto SR Bratislava ako prenajímateľ uzatvorilo dňa 
04.06.2010 so spoločnosťou PETRŽALKA CITY a.s. ako nájomcom Zmluvu o nájme 
pozemkov č. 08-83-0333-10-00 (ďalej len „nájomná zmluva č. 2“), v k. ú. Petržalka, ktorej 
predmetom nájmu sú pozemky parc. č. 3604, parc. č. 4428/16, za účelom úpravy zastávky 
MHD Hálová, vybudovania a užívania parkovísk Rusovská cesta a priľahlej zelene, 
dočasného rozšírenia križovatky Jantárová – Rusovská cesta a priľahlých komunikácií, 
prekládky inžinierskych sietí k vyššie uvedenej stavbe „Polyfunkčný bytový dom A“, 
realizovaná na pozemkoch parc. č. 3602/2 a parc. č. 3603/9 vo vlastníctve žiadateľa, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 3821. 



 Dňa 21.10.2010 bolo vydané stavebné povolenie 1. etapa polyfunkčného komplexu 
„Petržalka City – lokalita A Chorvátske rameno – Halová – Rusovská cesta, Bratislava 5“ – 
stavebný objekt SO 02 Polyfunkčný dom A – bytová časť komplexu a s ním súvisiace 
stavebné objekty pre stavebníka PETRŽALKA CITY a.s.  
 Dňa 29.10.2010 bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby „Nosný systém MHD, 
prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafarikovo námestie, 1. časť Bosáková ulica – Šafarikovo 
námestie v Bratislave, pre navrhovateľa METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 
Bratislava, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2011. 
 Nájomca od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy č. 1 do vzniku prekážok, ktoré 
mu bránili v realizácii účelu nájmu, vynaložil náklady v nasledovnej výške (bod 4. žiadosti zo 
dňa 06.11.2012) :   
 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 celkom 
  rok/Eur rok/Eur   rok/Eur    rok/Eur rok/Eur rok/Eur rok/Eur 
Príprava 
územia na 
realizáciu 
projektu 

164.489 111.516 258.160 67.745 21.715 4.952 628.577 

Propagácia 
zámeru 
a projektu  

2.372 120.237  131.342 68.214 17.722 2.612  342.499 

-z toho 
v spolupráci 
s hlavným 
mestom- 
veľtrhy, 
výstavy   

 94.542 87.634 34.396   216.572 

SPOLU 
Eur 

166.861  231.753  389.502  135.959  39.437 7.564 971.076  

 
 
Asanácia a legalizácia objektov na parc. č. 1111/48 
 
 Na pozemku parc. č. 1111/48 v k. ú. Petržalka, prenajatom nájomcovi nájomnou 
zmluvou č. 1 sa nachádzajú stavby - administratívne objekty, na ktoré nebolo vydané 
kolaudačné rozhodnutie, a ktoré nie sú zapísané na liste vlastníctva prenajímateľa. 
Prenajímateľ prenechal uvedené stavby do užívania nájomcu v súvislosti s prípravou Centra 
a s ich bežným užívaním, údržbou a ochranou. Objekty mali slúžiť ako zariadenie staveniska. 
 Prvá budova - Objekt (ruina), tzv. „bývalý Mäsokombinát“, resp. „Kuchyňa“ je 
nevyužívaný, závadný, ohrozujúci život a zdravie osôb. Táto budova „ruina“ (skelet) sa 
navrhuje zbúrať (ďalej len „prvá stavba“).  
 Druhá budova – „Administratívny objekt“ je využívaný na administratívne účely 
nájomcom v rámci dlhodobého nájmu (ďalej len „druhá stavba“). 
 Dňa 26.01.2011 sa uskutočnil výkon štátneho stavebného dohľadu vo veci prešetrenia 
skutkového a právneho stavu, najmä či stavebník PETRŽALKA  CITY a.s. po ukončení 
stavebných prác uviedol priľahlé nehnuteľnosti, ktoré boli stavebnou činnosťou (ruiny – 
pozostatky stavebnej činnosti) bezprostredne dotknuté, do pôvodného stavu. 
 Následne mestská časť Bratislava - Petržalka vyzvala hlavné mesto SR Bratislavu ako 
vlastníka pozemku parc. č. 1111/49, aby v lehote do 60 dní požiadal stavebný úrad 
o dodatočné povolenie stavby a zároveň o vykonanie jej nevyhnutných stavebných úprav tak, 



aby spĺňala základné požiadavky na stavbu v zmysle § 43d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) alebo v tej istej lehote požiadala 
o povolenie odstrániť stavby „ruiny“ v zmysle § 88a cit. zákona. 
 Listom zo dňa 21.02.2011 sa nájomca vyjadril, že prvú stavbu - objekt „ruinu“ (skelet) 
tzv. „bývalý Mäsokombinát“, resp. „Kuchyňu“ na parc. č. 1111/48 nemá záujem využívať, 
súčasne na rokovaní na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy dňa 16.03.2011 deklaroval vôľu 
odstrániť objekt na svoje náklady, ktoré  by mu boli započítané s dlžným nájomným. 
 Obdobne stavebný úrad vyzval hlavné mesto k legalizácii „Administratívneho 
objektu“, ak sa preukáže, že sa doklady o jej povolení a kolaudácii nezachovali, t.j. aby 
hlavné mesto v lehote 60 dní požiadalo o dodatočné povolenie stavby spolu s jej užívaním 
a predložilo doklady, že jej dodatočné povolenie a užívanie nie je v rozpore s verejnými 
záujmami chránenými cit. zákonom (§ 88a ods. 1 a 9), inak začne konanie o odstránení 
stavby. 
 Druhú stavbu - „Administratívny objekt“ nájomca užíva, aj v budúcnosti plánuje 
užívať ako zariadenie staveniska. Asanáciu plánuje až v rámci hlavnej výstavby, ktorej 
zahájenie je podmienené konaniami o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, 
avšak až po právoplatnom územnom rozhodnutí na nosný systém MHD. Druhá stavba bude 
slúžiť aj ako stavebný dvor k stavbe, ktorú bude nájomca realizovať na svojich pozemkoch 
parc. č. 3602/2 a parc. č. 3603/9, na ktorých má zahájiť výstavbu v 06 – 07.2011. Objekt 
zahrnie na základe už vydaného stavebného povolenia do Plánu organizácie výstavby ako 
stavebný dvor. Nakoľko sa jedná o dočasnú stavbu určenú na asanáciu, ku ktorej nie sú 
k dispozícii stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, nájomca deklaroval vôľu rokovať 
s mestskou časťou Bratislava-Petržalka a v prípade potreby zabezpečiť dodatočnú legalizáciu 
stavby.  
 Nájomcovi bola listami zo dňa 21.04.2011 udelená plná moc k zastupovaniu hlavného 
mesta vo všetkých úkonoch súvisiacich s asanáciou objektu „ruina“ (skelet) a legalizáciou 
„Administratívneho objektu“ nachádzajúcich sa na parc. č. 1111/48. 
 

B) Schválenie započítania časti pohľadávky hlavného mesta vo výške 337.885,06 Eur 
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2012, evidovanej voči spoločnosti PETRŽALKA CITY,       
a.s., Hviezdoslavovo nám. 15, Bratislava, IČO: 35 933 372, vyplývajúcej  zo zmluvy 
o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 zo dňa  22. 05. 2006 v znení dodatku zo 
dňa 18. 11. 2008 s  budúcou pohľadávkou spoločnosti PETRŽALKA CITY, a. s., 
Hviezdoslavovo nám. 15, Bratislava, IČO: 35 933 372, voči hlavnému mestu, ktorá bude 
predstavovať náklady spojené s asanáciou objektu „Kuchyne“ resp. „Mäsokombinátu“ 
nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 1111/48 v k.ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve 
hlavného mesta. 
 Schválenie započítania pohľadávky hlavného mesta evidovanej voči spoločnosti 
PETRŽALKA CITY, a.s. Hviezdoslavovo nám. 15, Bratislava, IČO: 35 933 372 vyplývajúcej 
zo zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 zo dňa 22. 05. 2006 v znení 
dodatku zo dňa 18. 11. 2008, vo výške  vypočítanej  po odpočítaní nákladov spojených            
s asanáciou objektu „Kuchyne“ resp. „Mäsokombinátu“ nachádzajúceho sa na pozemku parc. 
č. 1111/48 v  k.ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta s verejno-prospešnými 
investíciami v  území súvisiacom s  Centrom a v dotyku s Centrom.  
 Schválenie trvalého upustenia od vymáhania sankcií z omeškania prislúchajúcich k 
nájomnému za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2012, ktoré žiadateľovi v budúcnosti vzniknú 
od 01.01.2013 do uhradenia dlžného nájomného započítaním.  

 
  
 



ŠPECIFIKÁCIA POH ĽADÁVKY: 
 

Pohľadávku predstavuje dlžné nájomné vyplývajúce zo Zmluvy o dlhodobom nájme 
pozemkov č. 18-83-0360-06-00 zo dňa 22. 05. 2006 v znení dodatku zo dňa 18. 11. 2008  
a z  odôvodnenia uvedeného v časti A tohto materiálu, za obdobie od 01. 01. 2009 do   31. 12. 
2012 vo výške 251.234,28 Eur,  a  sankcie z omeškania - úroky z omeškania vo výške 
48.483,27 Eur,  vyčíslené  za obdobie od 01. 01. 2009 do  31. 12. 2012 a zmluvná pokuta vo 
výške 38.167,51 Eur vyčíslená za obdobie od 01. 01. 2009  do  31. 12. 2012, nakoľko žiadateľ 
neuhrádzal nájomné z dôvodov uvedených v bode A tohto materiálu.   
 
 Žiadateľ požiadal: 

 
1. o  započítanie nezaplatenej časti nájomného za obdobie od 01.01.2009 do 

 31.12.2012  vo výške 251.234,28 Eur, 
 
2. o započítanie príslušenstva (úrokov z omeškania a  zmluvnej pokuty)      

 prislúchajúceho k nájomnému za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2012  
 v celkovej  výške 86.650,78 Eur.  
 
 
Ako riešenie splatenia vyššie uvedenej pohľadávky navrhol žiadateľ započítanie 

pohľadávky a to nasledovne:  
 

a) započítaním časti pohľadávky hlavného mesta evidovanej voči žiadateľovi s  budúcou 
pohľadávkou žiadateľa voči hlavnému mestu, ktorá bude predstavovať náklady 
spojené s asanáciou objektu „Kuchyne“ resp. „Mäsokombinátu“ nachádzajúceho sa na 
pozemku, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta, 

 
b) započítaním časti pohľadávky hlavného mesta voči žiadateľovi vo výške vypočítanej  

po odpočítaní nákladov spojených s asanáciou objektu „Kuchyne“ resp. 
„Mäsokombinátu“ nachádzajúceho sa na pozemku, ktorý je vo vlastníctve hlavného 
mesta s verejno-prospešnými investíciami v území súvisiacom s Centrom a v dotyku 
s Centrom.  

 
Žiadateľ dňa 26.03.2012 predbežne vyčíslil náklady spojené s asanáciou objektu 

„Kuchyne“ resp. „Mäsokombinátu“ a súvisiacimi činnosťami v sume 67.390,18 Eur bez DPH.
 V prípade, že mestské zastupiteľstvo schváli započítanie pohľadávky vo výške   
337.885,06 Eur a  trvalé upustenie od vymáhania sankcií z omeškania prislúchajúcich k 
nájomnému za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2012, ktoré žiadateľovi v budúcnosti vzniknú 
od 01.01.2013 do uhradenia dlžného nájomného započítaním, navrhujeme uzavrieť so 
žiadateľom dohodu o uznaní záväzku a jeho zaplatení,  na základe ktorej žiadateľ  uzná svoj 
dlh vo výške 337.885,06 Eur  čo do základu i čo do výšky,  a zaviaže sa, že v prípade, ak 
v lehote do 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody  nedôjde k započítaniu 
uznanej pohľadávky asanáciou, ako aj verejno-prospešnými investíciami, ktorých výška bude  
odsúhlasená hlavným mestom, stane sa splatným celý jeho dlh, pričom sa tento zaviaže 
bezodkladne uhradiť hlavnému mestu. 

 Nakoľko k úhrade dlžného nájomného príde započítaním až po termíne 31.12.2012,  
navrhujeme trvale upustiť od vymáhania sankcií z omeškania, ktoré žiadateľovi v budúcnosti 
vzniknú za obdobie od 01.01.2013 do uhradenia dlžného nájomného započítaním.  

 



STANOVISKÁ   K  ŽIADOSTIAM : 
• oddelenia dopravného plánovania a riadenia dopravy - 

- trasa NS MHD na území mestskej časti Bratislava-Petržalka je zadefinovaná v ÚPN hl. 
m. SR Bratislava, 2007 v znení zmien a doplnkov, a to na základe čistopisu Dopravno-
urbanistickej štúdie prepojenia železničných koridorov č. IV a V projektu TEN-T 17 
a napojenia letiska na železničnú trať v Bratislave 

- ďalším stupňom, ktorý spodrobňuje riešenie NS MHD prevádzkového úseku 
Bosáková-Janíkov Dvor a určí definitívny záber plôch na jeho výstavbu a väzby na 
priľahlé územie je dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR) 

- v súčasnosti prebieha územné konanie pre časť 1. časť stavby – úsek Šafarikovo nám. 
– Bosáková (rozhodnutie pre umiestnenie stavby nadobudlo právoplatnosť 07.01.2011) 

- pre ďalšiu časť stavby NS MHD v smere od Bosákovej ulice (t.j. aj pre záujmové 
územie žiadateľa) sa DUR pripravuje 

- o konkrétne informácie ku stavu rozpracovanosti PD a k predpokladanému 
harmonogramu prác na príprave NS MHD prevádzkového úseku Bosáková – Janíkov 
Dvor rieši investor NS MHD obchodná spoločnosť METRO Bratislava a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 































































































Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného  
mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002 v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 
30. 06. 2005 a uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a  návrh na usporiadanie 
finančných vzťahov  

Kód uzn.: 5.3 
5.3.1 

 

Uznesenie č. 734/2012 
     zo dňa 28. 11. 2012 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť 
1. zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy     

č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002 v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005        
a uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007, takto:  

 
 text v znení: „za cenu 20,00 Sk/m2/rok od 01. 01. 2008 do vydania právoplatného 

územného rozhodnutia, cenu 110,00 Sk/m2/rok od platnosti územného rozhodnutia 
vydaného najneskôr do 31. 12. 2007, do vydania právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia na stavbu najdlhšie na dobu do 31. 12. 2011, následne sa nájomné upraví na 
hodnotu 385,00 Sk/m2/rok, 

 
 sa nahrádza textom v znení : 
        
 „za nájomné vo výške : 
 

1. 0,66 Eur/m2/rok od 01. 01. 2008 do nadobudnutia právoplatnosti územného 
rozhodnutia na stavbu Centra, nájomné od 01. 01. 2009 bude uhrádzané vecným 
plnením v nasledovnom rozsahu investícií : 

1.1 úprava brehov a okolia Chorvátskeho ramena (zemné, stavebné a parkové úpravy     
na dosiahnutie požadovaného svahovania a budovania časti parku v dotyku             
s ramenom, s cieľom tvorby relaxačnej zóny Chorvátskeho ramena a pod.), 

1.2 revitalizácia Chorvátskeho ramena (projekt úpravy a kultivácia samotného  ramena 
– vodnej plochy a pod.),  

1.3  výsadba zelene, úprava a kultivácia pozemkov, parkové úpravy mimo plochy 
brehov ramena (iné verejno - prospešné prvky súvisiace s mestským parkom 
a ostatnými časťami stavby Centra),  

1.4 výstavba komunikácií a spevnených plôch súvisiacich so stavbou Centra s verejno 
prospešným charakterom, rozvoj príslušnej infraštruktúry, 

1.5 náklady spojené s asanáciou objektu „Kuchyne“, resp. „Mäsokombinátu“ 
nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 1111/48 v k. ú. Petržalka, ktorý je vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 



2. 3,65 Eur/m2/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na 
 stavbu Centra, do konca mesiaca v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 
 rozhodnutie na stavbu Centra, čo predstavuje ročne sumu vo výške 341 895,50 Eur, 
3. 12,78 Eur/m2/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na 
 stavbu Centra, čo predstavuje ročne sumu vo výške 1 197 102,60 Eur, 

   
s podmienkou, 
  
Dodatok k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 (ďalej len „nájomná 
zmluva“) bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve 
v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný toto uznesenie stratí platnosť. 
   
2)  
2.1 započítanie časti pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 337 885,06 Eur za 

obdobie od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2012, evidovanej voči spoločnosti PETRŽALKA 
CITY, a.s., Hviezdoslavovo nám. 15, Bratislava, IČO 35933372, vyplývajúcej zo Zmluvy 
o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 zo dňa  22. 05. 2006 v znení dodatku 
zo dňa 18. 11. 2008, s  budúcou pohľadávkou spoločnosti PETRŽALKA CITY, a. s., 
Hviezdoslavovo nám. 15, Bratislava, IČO 35933372, voči hlavnému mestu SR Bratislavy, 
ktorá bude predstavovať náklady spojené s asanáciou objektu „Kuchyne“, resp. 
„Mäsokombinátu“, nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 1111/48 v k. ú. Petržalka, ktorý 
je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
2.2 započítanie pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy evidovanej voči spoločnosti 

PETRŽALKA CITY, a.s., Hviezdoslavovo nám. 15, Bratislava, IČO 35933372 
vyplývajúcej zo Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 zo dňa      22. 
05. 2006, v znení dodatku zo dňa 18. 11. 2008, vo výške  vypočítanej  po odpočítaní 
nákladov spojených s asanáciou objektu „Kuchyne“, resp. „Mäsokombinátu“, 
nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 1111/48 v  k. ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy s verejno-prospešnými investíciami v  území súvisiacom s  
Centrom a v dotyku s Centrom.  

 
2.3 trvalé upustenie od vymáhania sankcií z omeškania prislúchajúcich k nájomnému za 

obdobie od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2012, ktoré žiadateľovi v budúcnosti vzniknú od       
01. 01. 2013, do uhradenia dlžného nájomného započítaním,  

 
s podmienkou,  
 
že spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., Hviezdoslavovo nám. 15, Bratislava, IČO 35933372 
do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 
podpíše dohodu o uznaní záväzku a jeho zaplatení. V prípade, ak nebude dohoda 
spoločnosťou PETRŽALKA CITY, a.s., podpísaná v tejto lehote, uznesenie v bode 2 stratí 
platnosť.    

- - - 

 







 


