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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

B. poveruje  
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy rokovať so spoločnosťou Transprojekt s.r.o. za účelom 
uzatvorenia dodatku k existujúcej Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a za účelom 
dojednania harmonogramu prác (špecifikácie termínov), garancií zo strany investora a výšky 
a spôsobu doplatku ku kúpnej cene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dôvodová správa 
 
PREDMET  : Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný  
                       priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
 
ŽIADATE Ľ   : Transprojekt s. r. o. 
     Železničiarska 13 
     811 04 Bratislava 
     IČO : 35 729 651 
     (ďalej len „spoločnosť) 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV 

pozemok parc. č. 23093/1 ostatné plochy  časť vo výmere     5121 m2 

pozemok parc. č. 23093/4 zastavané plochy         vo výmere      270 m2 

pozemok parc. č. 23093/12 ostatné plochy  časť vo výmere    1997 m2 

pozemok parc. č. 23093/13 ostatné plochy  časť vo výmere    1249 m2 

pozemok parc. č. 23093/15 zastavané plochy         vo výmere        12 m2 

pozemok parc. č. 23093/29 zastavané plochy         vo výmere        10 m2 

pozemok parc. č. 23093/39 zastavané plochy         vo výmere      259 m2 

pozemok parc. č. 23093/40 zastavané plochy         vo výmere          2 m2 

pozemok parc. č. 23096/1 ostatné plochy  časť vo výmere  13048 m2 

pozemok parc. č. 23096/11 ostatné plochy          vo výmere        25 m2 

pozemok parc. č. 23096/12 zastavané plochy         vo výmere        27 m2 

       Spolu     22020 m2 

 
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, o ktorých je mestské zastupiteľstvo pravidelne informované.  

Za vzájomnej súčinnosti obidvoch strán boli uskutočnené viaceré pokusy o usporiadanie 
práv k pozemkom v záujmovej lokalite, 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  

4. žiadateľ predložil svoj návrh na okamžitú kúpu nehnuteľností.  
Žiaden z doterajších návrhov sa nestretol s pochopením obidvoch zmluvných strán a za 

jeden z hlavných problémov možno považovať existenciu nájomného vzťahu so spoločnosťou 
INTERMONT a. s., ktorá zaťažuje značnú časť záujmového územia a právne bráni voľnému 
nakladaniu s pozemkom ako aj prebiehajúcu reštrukturalizáciu nájomcu (v súčasnosti už ukončenú) 
reštrukturalizáciu nájomcu (viď výpis z obchodného vestníka). 

V súvislosti s aktuálnym vývojom a zmeneným právnym stavom (ukončenie 
reštrukturalizačného procesu), ktorý teoreticky otvára hlavnému mestu SR Bratislava cestu 
k odstúpeniu od nájomnej zmluvy so spoločnosťou INTERMONT a. s., resp. k dohode o jej 
ukončení , pripravilo hlavné mesto návrh dvoch spôsobov riešenia, a to nájom pozemkov a predaj 
pozemkov.  



Materiál bol pripravený a mal byť predložený na rokovanie MsZ, ktoré sa konalo dňa 
7.2.2013, avšak z dôvodu nesúhlasu žiadateľa s navrhovanými riešeniami bol z rokovania 
stiahnutý a uskutočnilo sa ďalšie rokovanie, v zmysle ktorého bol predbežne dojednaný iný 
postup. 

Pre komplexnú informáciu uvádzame okrem nového návrhu aj návrh, ktorý bol 
pripravený pôvodne . 

 
Nový návrh ( vychádzajúci z rokovania so žiadateľom)  

 
Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ s návrhom, ktorý pripravilo hlavné mesto nesúhlasil, 

inicioval rokovanie so zástupcami mesta, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.2.2013. Stretnutie si kládlo za 
cieľ zosúladiť požiadavky hlavného mesta SR Bratislava, ako vlastníka pozemkov v záujmovej 
lokalite a spoločnosti Transprojekt s.r.o., ako investora majúceho záujem v danej lokalite 
zrealizovať projekt, berúc do úvahy existujúci právny rámec a uzatvorené zmluvné vzťahy. 

 
Obidve strany prejavili záujem o konštruktívne riešenie problému, ktoré by prinieslo želaný 

výsledok, t.j. vybudovanie a zhumanizovanie predstaničného priestoru, ktorý by dôstojným 
spôsobom reprezentoval hlavné mesto a ponúkol obyvateľom mesta i jeho návštevníkom potrebný 
komfort a zároveň by reflektovalo na oprávnené požiadavky vlastníka pozemkov, ktorým je obec. 
Obec, ako samosprávny celok má povinnosti vyplývajúce jej z platných právnych predpisov, a to 
tak pri nakladaní so svojím majetkom ako i pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií 
a v neposlednej miere je nositeľom zodpovednosti za chod mesta a jeho smerovanie.  

 
V zmysle vyššie uvedeného vytýčili zúčastnení zástupcovia štyri základné body, ktoré by 

mali tvoriť oporu budúceho usporiadania a ktoré zabezpečia legitímne očakávania na obidvoch 
stranách – investorovi prístup na pozemky a hlavnému mestu potrebné záruky : 

 
1. Uzatvorenie dodatku k existujúcej Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 

Tento spôsob usporiadania, (ktorému otvorilo cestu ukončenie reštrukturalizačného 
konania spoločnosti Intermont, a.s.) sa s prihliadnutím na existujúcu platnú Zmluvu 
o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy javí ako najjednoduchší a najúčelnejší. Zmluvné 
strany si v tejto zmluve dojednali základný rámec fungovania a dodatkom k zmluve je 
možné doplniť práva a záväzky, ktoré v zmluve absentujú a obmedzujú investora pri 
realizácii projektu. Zároveň je možné zapracovať do dodatku aj garancie pre mesto, 
ktorých dojednanie bolo taktiež opomenuté.  

 
2. Harmonogram prác – špecifikácia termínov 

Obidve zúčastnené strany sa zhodli na potrebe presne časovo zadefinovať postup prác, 
ktorý by zohľadňoval možnosti investora a zároveň poskytol hlavnému mestu možnosť 
dohliadať nad jeho realizáciou tak, aby projekt bol ukončený v zmysle pôvodných 
dohovorov, najneskôr 31.12.2016. Vzhľadom na to, že územie, na ktorom sa má projekt 
realizovať je dopravným a komunikačným uzlom s nadmestským významom možnosť 
kontroly zo strany samosprávy je nevyhnutná. 

      Harmonogram postupu prác s pevným termínom ukončenia projektu do 31.12.2016 bude 
investorom dodaný mailom na adresu onn@bratislava.sk a do podateľne Magistrátu 
v lehote do 19.2.2013 (termín vychádza z potreby prípravy materiálu na Mestské 
zastupiteľstvo konané dňa 27.2.2013). 

 
Harmonogram prác je prílohou materiálu. 
 
 
 
 
 



 
3. Garancie zo strany investora 

Napriek tomu, že investor opakovane deklaruje svoj vážny záujem a technickú 
i finančnú pripravenosť projekt realizovať a hlavné mesto tieto vyhlásenia 
nespochybňuje, potreba zmluvných garancií je vzhľadom na špecifické postavenie mesta 
nevyhnutné. V budúcom dodatku budú preto zapracované garancie, ktorými bude 
zabezpečená možnosť hlavného mesta pri nedodržaní harmonogramu prác, resp. 
ostatných podmienok dojednaných v zmluve, požadovať od investora buď dodatočné 
finančné plnenie, alebo plnenie z bankovej garancie, ktorú investor zriadi pred podpisom 
Dodatku. Zároveň bude hlavnému mestu priznaná možnosť v prípade neukončenia 
projektu v dojednanom čase, t.j. do 31.12.2016, resp. v prípade výrazného oneskorenia 
sa s plnením prác v odsúhlasenom harmonograme, od zmluve odstúpiť a uplatniť si voči 
investorovi sankcie. 

 
4. Doplatok ku kúpnej cene 

Na predchádzajúcich rokovaniach deklaroval investor svoju pripravenosť navýšiť 
poskytnuté hotovostné plnenie na cca 2,2 mil. EUR, čo predstavuje asi 22% celkovej 
kúpnej ceny. Táto suma, ponížená o už realizovanú úhradu, predstavuje sumu               
cca 1,8 mil. EUR, ktoré by mali plynúť do rozpočtu obce.  
Hlavné mesto pôvodne navrhovalo, aby celková suma hotovostného plnenia dosahovala 
výšku 2 566 175,00 Eur, pričom prvá splátka v celkovej výške 766 175,00 Eur bude 
splatná do 30 dní od podpisu zmluvy a zvyšok v sume 1 800 000 EUR bude investor 
povinný platiť v pravidelných rovnako vysokých štvrťročných splátkach do 31.12.2016. 
Konečná výška doplatku, spôsob a lehota splatnosti budú predmetom ďalších rokovaní. 
 
V nadväznosti na závery z uskutočneného rokovania bol formulovaný aj návrh 
uznesenia. 
 
 

Pôvodný návrh  hlavného mesta ( neakceptovaný žiadateľom)  

 
Pôvodne navrhovaná alternatíva 1 – nájom pozemkov v lokalite Predstaničné 

námestie žiadateľovi (v širších súvislostiach) 
 
V súvislosti s touto možnosťou je potrebné oboznámiť sa s odborným stanoviskom 

oddelenia legislatívno – právneho k možnosti ukončenia právneho vzťahu so spoločnosťou 
Intermont, a. s. : 
Právne stanovisko oddelenia legislatívno-právneho k ukončeniu nájomného vzťahu medzi 
hlavným mestom ako prenajímateľom a spoločnosťou INTERMONT a.s., Kukučínova 20, 
974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198, ako nájomcom, založeného zmluvou o nájme 
pozemku č. 18-88-0050-01-00 zo dňa 01. 02. 2001, v znení jej dodatku č. 1. 
 
SKUTKOVÝ STAV :   

I. 
Dňa 01. 02. 2001 bola medzi hlavným mestom ako prenajímateľom a spoločnosťou 

INTERMONT a.s., Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198, (ďalej len 
„nájomca“) uzatvorená zmluva o nájme pozemku č. 18 88 0050 01 00 (ďalej len „zmluva“), ktorou 
hlavné mesto prenajalo nájomcovi pozemky v k. ú. Staré Mesto, ktoré vznikli na základe 
geometrického plánu č. 245-314/2000, IČO: 31321704,  parc. č. 23093/1 - ostatná plocha vo 
výmere 5214 m2, parc. č. 23093/13 - ostatná plocha vo výmere 1448 m2 a parc. č. 23093/14 - 
ostatná plocha vo výmere 728 m2. Celková výmera prenajatých pozemkov je 7390 m2. 
Účelom nájmu bola výstavba a prevádzkovanie objektov služieb – funkčný profil občianska 
vybavenosť. 
Nájom bol dohodnutý na dobu určitú od 01. 02. 2001 do 31. 01. 2051. 



V zmysle čl. 3 zmluvy bola úhrada za nájom pozemkov dohodnutá vo výške 92.501,00 EUR ročne 
a bola splatná polročne, vždy do 31. 01. a 31. 07. príslušného roka.  Nájomca dohodnuté nájomné  
za obdobie do 30. 06. 2008 riadne platil. 
Nakoľko nájomca nájomné za 2. polrok 2008, splatné dňa 31. 07. 2008, ako ani nájomné za 
nasledujúce obdobie už nezaplatil, bol k jeho úhrade spolu s dohodnutými sankciami za omeškanie 
vyzvaný zaslaním upomienky a sankčných faktúr. Aby nedošlo k premlčiavaniu pohľadávky, bola 
dňa 23. 12. 2011 podaná na Okresný súd Bratislava 1 žaloba o zaplatenie istiny 323.753,50 EUR 
s príslušenstvom a zmluvnou pokutou, ako nedoplatku za obdobie od 01. 07. 2008 do 31. 12. 2011.   
V snahe predísť zaplateniu vysokého súdneho poplatku za návrh (26.518,00 EUR) a spor 
o zaplatenie dlžného nájomného vyriešiť zmierlivo, sa po podaní žaloby uskutočnilo rokovanie 
s nájomcom, ktorý nárok hlavného mesta na zaplatenie nájomného za obdobie od 01. 07. 2008 
neuznal. Odmietavé stanovisko odôvodnil svojím listom zo dňa 15. 07. 2008, ktorým podľa svojho 
tvrdenia od zmluvy, s poukazom na  čl. 4 bod. 2. odstúpil, avšak ktorého doručenie hlavnému mestu 
nepreukázal. Až s riadnym doručením odstúpenia od zmluvy pritom platné právne predpisy spájajú 
platnosť tohto úkonu.   
Podľa citovaného článku sa zmluvné strany  dohodli, že nájomca má právo od zmluvy odstúpiť 
v prípade, že na základe rozhodnutia príslušného orgánu z dôvodu nezavineného nájomcom nebude 
môcť prenajaté pozemky využiť na účel predpokladaný  zmluvou. Nájomca za takúto skutočnosť 
považoval prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1189/2006 zo dňa 26. 10. 2006                      
* o schválení uzavretia zmluvy o budúcej zmluve s tretím subjektom. (* Dňa 26. 10. 2006 prijalo 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesenie č. 1189/2006, ktorým schválilo 
uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemky v k. ú. Staré Mesto s budúcim kupujúcim 
spoločnosťou Transprojekt s. r. o., Železničiarska 13, Bratislava, IČO: 35 729 651. Medzi 
pozemkami, ktoré mali byť predmetom budúceho prevodu, boli aj pozemky prenajaté nájomcovi. 
Dňa 20. 12. 2010 bola Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzavretá). 
 
Nájomca kópiu svojho listu zo dňa 15. 07. 2008, ktorým od zmluvy odstúpil, priložil aj k svojim 
podaniam, ktorými reagoval na zaslané upomienky a sankčné faktúry. Keďže sa však nájomcovi ani 
dodatočne nepodarilo hodnoverným spôsobom preukázať doručenie originálu odstúpenia 
prostredníctvom podateľne magistrátu, hlavné mesto súdny poplatok za návrh zaplatilo a súd vo 
veci konal. 
 
Po zaplatení súdneho poplatku vo výške 26.518,00 EUR bol vo veci dňa 18. 06. 2012  vydaný 
platobný rozkaz 30Rob/230/2011. Nájomca podal proti platobnému rozkazu odpor.  
V odpore proti platobnému rozkazu však nájomca odstúpením od zmluvy neargumentoval, 
poukazoval už na jej absolútnu neplatnosť a to z dôvodu, že podľa jeho názoru 

- predmet nájmu, tak ako bol označený a určený v nájomnej zmluve, v čase jej 
uzavretia neexistoval, nakoľko geometrický plán, ktorým boli parcely odčlenené, 
bol úradne potvrdený správou katastra až 14. 02. 2011 a teda nemohol slúžiť ako 
podklad pre uzavretie nájomnej zmluvy, 

- prenajímateľ mu nikdy neprenechal  predmet nájmu v stave spôsobilom na 
dohodnuté užívanie a nemohol reálne využiť pozemky a začať výstavbu, pretože 
mu v tom bránili okolnosti a prekážky nezávislé od neho, 

- existuje rozpor medzi cenou nájmu a spôsobom jej platenia schválenými 
uznesením mestského zastupiteľstva a cenou nájmu a jej platením dohodnutým 
v zmluve. 

 
Keďže uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa  17. 07. 2012, sp. zn. 1R/3/2012 súd 
povolil reštrukturalizáciu nájomcu, súdne konanie vo veci zaplatenia istiny 323.753,50 EUR 
s príslušenstvom a zmluvnou pokutou, ako nedoplatku za obdobie od 01. 07. 2008 do 31. 12. 2011,  
bolo zo zákona prerušené. 
 



Hlavné mesto v zákonnej lehote prihlásilo do reštrukturalizačného konania svoje pohľadávky voči 
nájomcovi v celkovej výške 832.465,40 EUR. Ide o : 

1. nedoplatok zo zmluvy č.  18-88-0050-01-00 vo výške 766.174,94 EUR (323.753,50 EUR 
dlžné nájomné, 72.013,26 EUR úrok, 288.415,00 EUR zmluvná pokuta, ktoré vznikli 
následkom omeškania a 26.518,00 EUR trovy konania)  

2. pohľadávky z ďalších zmluvných vzťahov, a to : 
2.1 sumu 64.392,81 EUR zo zmluvy č. 07 83 0176 06 00, (nehnuteľnosti na ul. Mlynské Nivy) 
2.2 sumu 9,12 EUR zo zmluvy 08 83 0232 07 00 (Kamenné námestie) 
2.3 sumu 1.887,87 EUR ako nedoplatok na dani z nehnuteľnosti.  

 
Reštrukturalizačný správca na podnet nájomcu prihlásené pohľadávky v celom rozsahu poprel. 
Hlavné mesto preto podalo dňa 17. 10. 2012 na Okresný súd Banská Bystrica incidenčnú žalobu 
o určenie popretej pohľadávky. O podanej žalobe  súd zatiaľ nerozhodol. 
 
Vo vyjadrení k podanej incidenčnej žalobe o určenie  pohľadávky nájomca argumentoval obdobne 
ako v podanom odpore. Dodatočne namietol premlčanie nájomného s úrokom a zmluvnou pokutou 
za obdobie 2. polroku 2008 v sume 46.250,50 EUR a platnosť dohody o zmluvnej pokute. 
 
Nepatrnú pohľadávku vo výške 9,12 EUR zo zmluvy č. 088302320700  a pohľadávku                   
1.887,87 EUR ako nezaplatenej dane z nehnuteľnosti nájomca dodatočne uznal. Vo zvyšku 
prihlásenej pohľadávky (zmluva č. 07 83 0176 06 00) zotrval na jej popretí bez uvedenia bližšieho 
dôvodu a namietol premlčanie v časti 6.720,28 EUR s úrokom a zmluvnou pokutou. 

 
II. 
 

Pozemky prenajaté nájomcovi zmluvou č. 18 88 0050 01 00 zo dňa 01. 02. 2001 na dobu určitú do 
31. 01. 2051, majú byť predmetom kúpy v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, uzavretej dňa 
20. 12. 2010 medzi hlavným mestom ako budúcim predávajúcim a spoločnosťou Transprojekt            
s. r. o., Železničiarska 13, Bratislava, IČO: 35 729 651, ako budúcim kupujúcim (uzavretie tejto 
zmluvy  schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 1189/2006 zo 
dňa 26. 10. 2006) a súčasne sú pozemkami, na ktorých má byť realizovaný investičný zámer 
budúceho kupujúceho na revitalizáciu Predstaničného námestia. Dlhodobý nájom bráni odovzdaniu 
prenajatých pozemkov budúcemu kupujúcemu, a tým vybudovaniu stavebných objektov a realizácii 
plánovaných investícií na časti záujmového územia, ktoré majú byť vecným plnením na splnenie 
záväzku zaplatiť druhú časť kúpnej ceny v zmysle čl. III. ods. 2 písm. b) zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve.  
 
A. 
V prípade dodatočného akceptovania odstúpenia od zmluvy prezentovaného nájomcom v listoch zo 
dňa  15. 07. 2008 a 14. 10. 2011, zmluva by zanikla v zmysle ust. § 48 ods. (2) OZ od počiatku 
a pozemky by boli okamžite právne voľné. V tejto súvislosti však upozorňujeme, že nárok na 
zaplatenie nájomného, úrokov a zmluvnej pokuty žalovaných na Okresnom súde Bratislava 1 
a neskôr prihlásených do reštrukturalizačného konania vo výške 766.174,94 EUR (323.753,50 EUR 
dlžné nájomné, 72.013,26 EUR úrok, 288.415,00 EUR zmluvná pokuta a 26.518,00 EUR trovy 
konania) by zanikol.  
 
V prípade následného späťvzatia žaloby podanej na Okresnom súde Bratislava 1 by nám súd 
v súlade s ust. §  11 ods. 3 zák. č. 71/1992 vrátil súdny poplatok zaplatený pri podaní návrhu, 
krátený o jedno percento (26.252,82 EUR). V zmysle ust. § 146 ods. (2) O. s. p. by sme však boli 
zaviazaní znášať trovy právneho zastúpenia nájomcu. 
 
B. 
V zmysle ust. § 114 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, druhá 
zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre 



omeškanie dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím 
reštrukturalizačného konania, vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je 
neúčinné. 
To znamená, že ochrana dlžníka pred odstúpením od zmluvy je v  rámci reštrukturalizácie 
poskytovaná len pre omeškanie s plnením, ktoré mal dlžník plniť do začatia reštrukturalizácie. 
Pre nesplnenie záväzkov, ktoré vzniknú po začatí reštrukturaliza čného konania  môže veriteľ 
od zmluvy odstúpiť alebo ju vypovedať, ak má takéto právo podľa zmluvy alebo zákona. 
Podľa ust.  § 113  ods. 3  zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii o začatí 
reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom 
vestníku, zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie. 
Uznesenie o začatí reštrukturalizácie spoločnosti INTERMONT a.s. bolo zverejnené v Obchodnom 
vestníku dňa 10. 07. 2012. 
Podľa čl. 4  ods. 1 zmluvy  sa zmluvné strany dohodli, že prenajímateľ môže okamžite 
odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia a bez akýchkoľvek 
záväzkov a povinností voči nájomcovi, ak nájomca v rozpore s touto zmluvou prenajatý 
pozemok dá do podnájmu, neuhradí splatné nájomné ani do 14 dní od doručenia resp. 
neprevzatia 2. upomienky, alebo ak ho užíva na iný ako dohodnutý účel, alebo nebude vydané 
právoplatné kolaudačné rozhodnutie na plánovaný objekt na prenajatých pozemkoch do                       
31. 12. 2003. V týchto prípadoch sa zmluva ruší dňom, keď prejav vôle prenajímateľa o odstúpení 
bude doručený nájomcovi. Napriek tomu, že hlavnému mestu SR Bratislava v minulosti vzniklo 
právo, nie povinnosť, od nájomnej zmluvy odstúpiť, túto možnosť nevyužilo vzhľadom k tomu, že 
malo a má záujem na zveľadení predstaničného priestoru a vybudovanie reprezentačnej lokality, 
ktorá by spĺňala požiadavky na kultúrne i funkčne sofistikovaný komplex poskytujúci občanom 
i návštevníkom mesta zodpovedajúce služby.  
 
Podľa evidencie dostupnej v systéme NORIS nájomca nájomné za obdobie od 11. 07. 2012 do             
31. 12. 2012 ( časť  2. polroku 2012  po začatí reštrukturalizácie), splatné 31. 07. 2012 nezaplatil čo 
podľa nášho názoru vytvorilo priestor pre platné odstúpenie od zmluvy napriek tomu, že prebieha 
reštrukturalizačné konanie a  po márnom uplynutí 14 dňovej lehoty od doručenia 2. upomienky 
na zaplatenie za toto obdobie, by mohlo hlavné mesto od zmluvy odstúpiť, čím by došlo 
k relatívne rýchlemu ukončeniu tohto nájomného vzťahu (za predpokladu, že spoločnosť Intermont, 
a. s. tento krok rozporovať a nebude iniciovať súdne konanie o neplatnosť odstúpenia od zmluvy). 
 
V zmysle citovaného čl. 4 ods. 1 zmluvy o nájme by sa zmluva zrušila dňom, keď bude odstúpenie 
doručené nájomcovi. Doposiaľ uplatnené nároky, ako aj nárok na nájomné za obdobie do 
odstúpenia od zmluvy  by tak ostali zachované.  
 
Ukončením reštrukturalizačného procesu však došlo k odstráneniu prekážok a výraznému 
zjednodušeniu situácie, a popri odstúpení od zmluvy je v súčasnosti možné zmluvný vzťah 
ukončiť i dohodou.  
 
V prípade úspechu hlavného mesta v incidenčnom spore, by bola pohľadávka (podľa informácie 
kancelárie reštrukturalizačného správcu) uspokojená vo výške 50% v 1+59 mesačných splátkach 
nasledovne: 
 
1.splátka  
- vo výške 32% z priznaného uspokojenia sa stáva splatnou k 20. dňu v mesiaci, nasledujúcom po 
právoplatnom ukončení incidenčného sporu, najskôr  však uplynutím 6 mesiacov od zverejnenia 
uznesenia o potvrdení reštrukturalizačného plánu v Obchodnom vestníku.  
Zvyšná časť uspokojenia  
- bude uhradená v 59 mesačných splátkach vždy k 20. dňu v mesiaci. Tento spôsob platby, resp. 
úhrady bol stanovený v rámci reštrukturalizácie a hlavné mesto nemá právomoc ho meniť ani 
ovplyvniť. 
 



 
Či teda k uspokojeniu pohľadávky v tejto výške skutočne dôjde, zatiaľ nie je možné  

prejudikovať, táto skutočnosť bude zrejmá až po ukončení súdneho konania o incidenčnej žalobe 
podanej hlavným mestom. 

 
 
 

ZÁVER 
 
S prihliadnutím na uvedené, by bolo ( po platnom odstúpení od zmluvy, resp. jej ukončenia 

dohodou) možné uzatvoriť so žiadateľom nájomnú zmluvu, ktorá by bola časovo ohraničená 
dátumom 31. 12. 2016, ktorý je zároveň na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dátumom, ku 
ktorému sa má uzatvoriť riadna kúpna zmluva. Nájomná zmluva by jednak zabezpečila 
žiadateľovi právny vzťah k pozemku a zároveň by kopírovala základné podmienky, ktoré sú 
dojednané v Zmluve o budúcej Kúpnej zmluve.  

 
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy rešpektuje požiadavku žiadateľa, a síce snahu 

získať taký právny vzťah k pozemku, ktorý by mu umožnil realizovať projekt . Všetky tieto 
návrhy však predpokladajú právne uvoľnenie pozemku, tzn. vyviazanie sa z nájomnej zmluvy č. 
188800500100 uzatorenej so spoločnosťou INTERMONT, a. s., spôsobom, ktorý je naznačený 
vyššie.  

 
Pôvodne navrhovaná alternatíva 2 – predaj pozemkov 
 
Žiadateľ v minulosti opakovane deklaroval, že pred nájomnou zmluvou preferuje 

uzatvorenie riadnej kúpnej zmluvy  (jeho návrh bol predložený na zasadnutie MsZ v mesiaci 
december), 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 
vopred  žiadne ďalšie plnenia).  

 
Návrh, ktorý v predchádzajúcom období predložil žiadateľ 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. Rovnako návrh, ktorý bol pôvodne 
pripravený na rokovanie MsZ 7.2.2013 postrádal precíznu formuláciu predmetu zmluvy, ktorý by 
bolo potrebné špecifikovať následne vypracovaným geometrickým plánom, pričom bolo 
navrhované, aby finálnu verziu návrhu zmluvy, ktorá bude predložená na podpis nájomcovi, 
schválilo mestské zastupiteľstvo.  

  

Žiaden z dosiaľ 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. V pripravovanom 
materiály sa výslovne uvádzalo, že uzatvorenie kúpnej zmluvy je síce 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., (na kupujúceho ako na nového vlastníka 
automaticky prechádzajú práva a záväzky z existujúcich nájomných zmlúv) 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....) 
Napriek podmienkam, ktoré sú špecifikované v uznesení, a ktoré by bolo možné inkorporovať do 
návrhu zmluvy, nie je možné vylúčiť, že v prípade neplnenia podmienok zmluvy, resp. 



neuspokojivého napĺňania projektu, by bolo získanie opätovnej kontroly nad územím 
problematické.    

 

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

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

a) prvú časť vo výške 365 299,07 Eur 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 Eur 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. z. 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, pričom spoločnosť Transprojekt s.r.o. uhradí hlavnému mestu preukázateľnú 
náhradu škody.  
 
 

Možno konštatovať, že Zmluva o budúcej kúpnej zmluve neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré 
by hlavnému mestu SR Bratislava v súčasnosti, resp. pred 31. 12. 2016 umožnilo zmluvu 
vypovedať alebo od nej odstúpiť. 

 Žiadateľ opakovane deklaroval, že po 12 rokoch práce na projekte, investovania 16 mil. 
EUR (suma vychádza z tvrdení žiadateľa, hlavné mesto SR Bratislava nedisponuje žiadnymi 
informáciami, ktoré by mu umožnilo k výške sumy alebo k oprávnenosti vynaložených nákladov 
zaujať stanovisko)  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  500 000,00 EUR, splatná pri podpise zmluvy 

2. splátka vo výške 400 000,00 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  300 000,00 EUR splatná vtedy, keď prvé z potrebných stavebných 
povolení nadobudne právoplatnosť 

4. splátka vo výške  600 000,00 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.  

Zároveň žiadateľ upozorňuje,  že vzhľadom na doterajší stav  požaduje 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.  ( 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 

  

 ZÁVER 

 Uzatvorením kúpnej zmluvy by došlo k prevodu pozemkov v dotknutej lokalite na žiadateľa, 
pričom by nebolo potrebné ďalej sa zaoberať s existenciou alebo neexistenciou nájomných vzťahov. 
Žiadateľ, ako vlastník by získal dispozičné právo k pozemkom a relevantný právny vzťah 
k stavebnému konaniu a začatiu stavebných prác. Na pozemkoch sa však nachádza množstvo 
inžinierskych stavieb (cesty, chodníky) a pod., ktoré sú využívané obyvateľmi a návštevníkmi 
hlavného mesta a preto v prípade, že bude schválená alternatíva č. 2 bude potrebné stanoviť 
podmienky, aby bolo zabezpečené ich riadne užívanie. Všetky riziká spojené s prevodom pozemkov 
nie je možné vopred odhadnúť, ani zmluvne podchytiť. 

  Celkové 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.  

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.  

Okrem toho z predmetu kúpy nemožno vylúčiť pozemky, ktoré budú dotknuté trasou 
električky na Hlavnú stanicu, keďže aj tieto pozemky tvoria súčasť pozemkov, na ktorých má byť 
projekt realizovaný. 

Na základe návrhu žiadateľa možno v roku 2013 reálne získať :   

1. splátku  -   500 000,00 EUR, splatná pri podpise zmluvy 

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

2. splátka -  400 000,00 EUR splatná v čase, keď budú žiadateľovi predložené listy vlastníctva 
bez akýchkoľvek tiarch a na pozemkoch preukázateľne nebudú viaznuť žiadne vady. 
K naplneniu tejto podmienky je potrebné vysporiadať právne vzťahy so spoločnosťou 
INTERMONT a. s.  

3. splátka-  300 000,00 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 -  600 000,00 EUR splatná vtedy, keď posledné z potrebných stavebných povolení 
nadobudne právoplatnosť.  
Nie je zrejme reálne predpokladať, že v tomto 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. 
 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy de facto znamená, že dohody obsiahnuté v Zmluve o uzatvorení 

budúcej kúpnej zmluve budú korigované, tak, že prevod pozemkov sa nevykoná  podľa pôvodnej 
dohody 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“ z čoho možno usúdiť, že žiadateľ pripúšťa 
možnosť, že po nadobudnutí výlučného vlastníctva k pozemkom dôjde k posunu termínu 
ukončenia projektu Predstaničné námestie, ktorý by tak nemusel byť ukončený v zmluvne 
dohodnutom termíne do 31.12.2016, ale neskôr, vo všeobecne určenej lehote bez stanovenia 
konkrétneho 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.).  

 
Prílohou materiálu nie sú konkrétne návrhy zmlúv, a to z dôvodu, že príprava takejto 

zmluvy si vyžiada značný časový priestor a pomerne zložité rokovania so žiadateľom o množstve 
podmienok, ktoré bude potrebné do zmluvy zapracovať. Možno sa teda odôvodnenie domnievať, že 
konečné znenie zmluvy sa bude v jednotlivých detailoch značne líšiť od návrhu, ktorý by sme boli 
schopní v súčasnosti pripraviť. Po odsúhlasení niektorej z predložených alternatív budú iniciované 
rokovania so žiadateľom o konkrétnych podmienkach zmluvy a finálny návrh bude predložený na 
schválenie mestskému zastupiteľstvu, uznesením ktorého bude možné meniť podmienky, ktoré sú 
predmetom tohto uznesenia, a to vrátane výšky kúpnej ceny, či nájomného a spôsobu ich úhrady. 
Predpokladáme, že rokovania so žiadateľom otvoria mnohé ďalšie otázky a požiadavky na ďalšie 
záväzky, o ktorých by mestské zastupiteľstvo pred uzatvorením zmluvy malo byť podrobne 
informované, resp. s prihliadnutím na rozsah projektu a jeho celomestský význam konkrétny 
záväzok mesta, vyplývajúci zo zmluvy so žiadateľom, schváliť alebo neschváliť.  

Nájom, resp. predaj sa odporúča schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, 
ktorý je špecifikovný v návrhu uznesenia a na jeho schválenie sa teda bude vyžadovať súhlas 
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
 Vzhľadom na stanovisko žiadateľa uvedené alternatívy nakoniec 

mestskému zastupiteľstvu predložené neboli a bol rozpracovaný nový návrh – 

dodatok k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy. Tento materiál má 

informačný charakter, o konečnom znení dodatku sa bude rokovať a jeho 

finálna podoba bude predložená mestskému zastupiteľstvu na schválenie. 

 
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. 
 
  
 



Brotislovo, hlovnd stonico .. 1

TKVNLY ZNbEfnTI-Fn vl, 'ltxt oo30 0100
lll j I lf- t,lrEPvor4n.s.

I l- elsq .,fr- ftnuMTNA- 
[*.og.(sa uovi' rtz,

- HL 0t1q t22t 02n N€
r Jt04": cr5tli,

HPs, s.2.o. (20 ?. 201!. )
fDRDoy po*t

- lLAgrilicfuo HL.HEsrAT--: .,..
DofKNuTe' Lntuyor/ 0 nUD.>dprUtl

toao Ny()1 - sF-zs<

LTU1 S|VL. TPn N I reor E Kr,s.z.0.















































































































Návrh na usporiadanie právnych vzťahov v lokalite Predstaničné (Lisztovo) námestie  
so spoločnosťou Transprojekt s.r.o., ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

Kód uzn.: 5.3 
5.3.1 
5.3.5 

 

Uznesenie č.  754/2013 
     zo dňa 24. 01. 2013 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

A. odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovať materiál Návrh na usporiadanie právnych vzťahov v lokalite Predstaničné 
(Lisztovo) námestie so spoločnosťou Transprojekt s.r.o. 

B. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zvolať rokovanie za účasti starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a stavebného úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s investorom a zápis predložiť na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

T: 7. 2. 2013 

- - - 

 





 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


