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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

A. berie na vedomie  
 

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

B. poveruje 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
rokovať s investorom o poskytnutí garancií, že sa dokončí projekt Predstaničného námestia 
v zmysle a rozsahu uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve v stanovenom termíne do 31. 12. 2016 
ako aj, že budú dodržané jednotlivé body Harmonogramu predloženého investorom, podľa bodu 2 a 
3 Záznamu z rokovania o návrhoch riešenia právneho stavu v lokalite Predstaničné námestie, 
uskutočneného dňa 14. 2. 2013. 
Rokovania ukončiť najneskôr do 27. 5. 2013 a predložiť správu o výsledku na zasadnutie MsZ dňa 
27. 6. 2013 
 
 

C. p o v e r u j e   
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
odstúpiť od Zmluvy o nájme pozemku č. 188800500100, uzatvorenej dňa 1. 2. 2001 medzi hlavným 
mestom SR Bratislava ako prenajímateľom a spoločnosťou INTERMONT a. s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha k uzneseniu 
 
 

Záznam z rokovania o návrhoch riešenia právneho stavu v lokalite Predstaničné námestie 
 
Zúčastnení : RNDr. Milan Ftáčnik (za hlavné mesto SR Bratislava) 
  Ing. Ivan Krištof ( za hlavné mesto SR Bratislava) 

Ing. Igor Ballo (za spoločnosť Transprojekt, s. r. o.)   
JUDr. Ladislav Hoffman (za spoločnosť Transprojekt, s. r. o.)   

 
Dňa 14. 2. 2013 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislava so 

zástupcami spoločnosti Transprojekt, s. r. o. 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 vyplývajúcej 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 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 realizácií 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). 

 
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 nevyhnutná. 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 zmluvy 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 25% 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET  : Správa 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) 
 
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 sú Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
Bratislava v pravidelných intervaloch predkladané správy o vykonaných krokoch a navrhovaných 
riešeniach, ktoré by mali smerovať k uspokojivému vyriešeniu nevyhovujúcej situácie.  
 

Okrem toho prebieha intenzívna komunikácia, či už formou osobných stretnutí, alebo 
písomnou formou.  

 
Na ostatnom zasadnutí MsZ  bolo prijaté uznesenie č. 985/2013, na základe ktorého bol 

primátor hlavného mesta zaviazaný aby : 
 
1. inicioval rokovania s Ministerstvom dopravy a regionálneho rozvoja za účelom 

zaradenia projektu prestupného terminálu integrovanej dopravy Hlavná stanica do zásobníka 
projektov operačného programu Doprava pre programovacie obdobie  2014 - 2020 

2. v spolupráci s hlavnou architektkou vytipoval dočasné opatrenia pre skvalitnenie  
verejného priestoru v predstaničnom priestore 

3. zabezpečil právnu analýzu možností ukončenia alebo zániku Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve 

ad 1) 
 
V súvislosti so splnením tohto bodu sa uskutočnilo stretnutie na úrovni primátora a ministra 

dopravy a regionálneho rozvoja, na ktorom bola otázka zaradenia vyššie uvedeného projektu do 
operačného programu Doprava pre programovacie obdobie 2014 – 2020 predbežne 
prekonzultovaná s tým, že minister takýto spôsob riešenia situácie za predpokladu, že projekt bude 
spĺňať podmienky pre zaradenie do programu, nevylúčil.  

 



ad 3) 
 
Na základe požiadavky bola objednaná právna analýza možností ukončenia alebo zániku 

Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 20. 12. 2010, ktorú vypracovala advokátska kancelária 
Bobák, Bollová & spol., ktorú v plnom znení predkladáme v prílohe. Analýza je zameraná jednak 
na rozbor právneho stavu vyplývajúceho z uzatvoreného zmluvného vzťahu a jednak na možnosti 
odstúpenia od zmluvy a následkov tohto kroku. 

 
Aktuálny skutkový stav 
 
Čo sa týka aktuálneho skutkového stavu, v tejto súvislosti uvádzame, že hlavné mesto, ako 

v súčasnosti, tak aj v minulosti, vychádzalo v ústrety požiadavkám žiadateľa na usporiadanie 
vzťahu k pozemkom a  a priori  sa neodmietlo zaoberať ani návrhom na uzatvorenie tzv. ostrej 
kúpnej zmluvy. Hoci požiadavka spoločnosti išla výrazne nad rámec kontúr dojednaných v Zmluve 
o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, bolo mesto pripravené poskytnúť súčinnosť, materiál na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy spracovať a na rokovanie Mestského zastupiteľstva predložiť. Ako sme 
však žiadateľa opakovane upozorňovali, obec je verejnoprávnou korporáciou, ktorá okrem toho, že 
je povinná plniť úlohy pri výkone samosprávy, je povinná i hospodárne nakladať so svojím 
majetkom. Z tohto dôvodu sme od spoločnosti požadovali záruky a garancie, ktoré mali mestu 
kompenzovať stratu vlastníckeho práva k dotknutým pozemkom. Sformulovali sme konkrétne 
otázky, na ktoré sme požadovali odpoveď a bez ktorých nebolo možné materiál kvalifikovane 
pripraviť. Konkrétne otázky sú súčasťou posledného listu, ktorý bol spoločnosti zaslaný a ktorý 
tvorí prílohu tohto materiálu. Keďže odpovede doručené neboli, zastupiteľstvu  nemohla byť 
predložená komplexná analýza, ktorá by mu napomohla v jeho rozhodovacej činnosti o otázke, 
ktorú nesporne možno považovať za otázku majúcu celospoločenský význam, a to nielen pre 
obyvateľov, ale aj návštevníkov nášho mesta.  

 

Po viacerých (neúspešných) pokusoch o dohodu, o ktorých hlavné mesto pravidelne 
predkladalo informácie na rokovanie Mestského zastupiteľstva,  sa na pôde hlavného mesta za 
účasti zástupcov obidvoch zmluvných strán (hlavné mesto, Transprojekt s. r. o.) dňa 14. 2. 2013, 
uskutočnilo osobné stretnutie, ktoré 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 vyplývajúcej 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 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 podľa slov investora ho obmedzujú pri realizácií projektu. Zároveň je možné 



zapracovať do dodatku aj garancie pre mesto, ktorých dojednanie bolo v Zmluve o budúcej 
kúpnej zmluve 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. 

 
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 nevyhnutná. 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 zmluvy 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 25% 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. 
 
Vychádzajúc z nepopierateľnej skutočnosti,  (bez výhrad akceptovanej aj investorom), že 

hlavné mesto SR Bratislava, ako súčasný vlastník pozemkov, na ktorých sa má projekt realizovať, 
má oprávnený záujem, a z titulu svojich kompetencií dokonca povinnosť, požadovať, aby mu boli 
predložené také záruky a garancie, ktorými si zabezpečí možnosť 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, mesto opakovane vyzývalo žiadateľa k aktívnemu konaniu.   

 
Ani intenzívna elektronická komunikácia, ktorá prebiehala medzi stranami, však nepriniesla  

želaný výsledok, s výnimkou poskytnutia stručného harmonogramu prác, (ktorý predkladáme 
v prílohe) a z tohto dôvodu žiadame, aby mestské zastupiteľstvo poverilo primátora hlavného mesta 
SR Bratislava, aby vstúpil na základe mandátu získaného uznesením MsZ, do rokovaní so 
zástupcami spoločnosti Transprojekt, s. r. o. s cieľom dojednať, formu a spôsob, ktorým bude 
investor garantovať realizáciu projektu v rozsahu stanovenom Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve 
v stanovenom termíne do 31. 12. 2016 ako aj zabezpečiť, že budú dodržané jednotlivé body 
Harmonogramu predloženého investorom, podľa bodu 2 a 3 Záznamu z rokovania o návrhoch 
riešenia právneho stavu v lokalite Predstaničné námestie, uskutočneného dňa 14. 2. 2013.  

 



Posledný list, ktorý bol zo strany mesta spoločnosti Transprojekt, s. r. o. zaslaný, v ktorom 
sú zosumarizované pôvodné otázky a sformulovaná žiadosť o predloženie garancií v zmysle 
Záznamu z rokovania, tvorí prílohu tohto materiálu.  

K bodu C. uznesenia : 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že hlavné mesto SR Bratislava neakceptovalo odstúpenie od 

Zmluvy o nájme pozemku č. 188800500100, uzatvorenej dňa 1. 2. 2001 medzi hlavným mestom 
SR Bratislava ako prenajímateľom a spoločnosťou INTERMONT a. s., na ktoré sa odvoláva 
spoločnosť INTERMONT a. s., ktorej doručenie (ktoré je neopomenuteľným predpokladom 
platného odstúpenia od zmluvy) však nepreukázala, je potrebné tento zmluvný vzťah korektne 
ukončiť.  

 
 
 


































































