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                         10.4.3 
                
 

NÁVRH UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie  
 

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

 
2. V prípade, že v procese stavebného konania, resp. po získaní stavebných povolení vznikne  

potreba upraviť právny vzťah k pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23093/29 - zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 10 m2, zapísaný na LV č.  1656, bude tento potrebné schváliť 
ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 
 

B. poveruje   
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby po získaní stavebného povolenia  podpísal Dodatok k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve                    
č. 048800021100/0099, ktorým sa upravia náležitosti zmluvy v súlade s potrebami, ktoré vyvstanú 
v stavebnom konaní alebo po získaní stavebného povolenia, pričom obsah dodatku zostane 
zachovaný minimálne v rozsahu, ako je tento stanovený v návrhu, ktorý tvorí prílohu tohto 
uznesenia. Predmet zmluvy je možné za účelom zosúladenia právneho stavu upraviť  o pozemky 
parc. č. 23093/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 270 m2, parc. č. 23093/39 - zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 259 m2 a parc. č. 23093/40 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  
2 m2, zapísané na LV č. 8925,  ktoré sú v základnej zmluve nesprávne špecifikované.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        

Príloha k uzneseniu 
 
 
 

Návrh dodatku k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve 
č. 048800021100/0099 

 
 
uzatvorenej podľa § 50a  Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:  Milanom Ftáčnikom, primátorom mesta 
Peňažný ústav:  Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu:  25826343/7500 
Variabilný symbol: 488000211 
IČO:   603 481 

 
(ďalej len „budúci predávajúci“) 

 
a 
 

Transprojekt s. r. o. 
Železničiarska ul. č. 13, 811 04 Bratislava 
zastúpené:  Ing. Igorom Ballom, konateľom 
Peňažný ústav:    
Číslo účtu:   
IČO:   35 729 651 
 
(ďalej len „budúci kupujúci“) 

 
Čl. 1 

 
 1) Budúci predávajúci a budúci kupujúci uzatvorili dňa 20. 12. 2010 Zmluvu o budúcej Kúpnej 
zmluve č. 048800021100/0099 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom bol záväzok zmluvných 
strán, že po bezodplatnom prevode a odovzdaní právoplatne skolaudovaných stavebných objektov 
a plánovaných investícií podľa Dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia – Predstaničný 
priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave, ktorá tvorí prílohu Zmluvy, najneskôr do 31. 12. 2016 
uzatvoria kúpnu zmluvu.  
 

2) Zmluvné strany si v záujme podrobnejšej úpravy svojich  práv a povinností želajú zmluvu 
upraviť týmto dodatkom, ktorý je výrazom ich slobodnej a vážnej vôle realizovať záväzky, ktoré 
vyplývajú zo Zmluvy.  

 
     Čl. 2 
 

Povinnosti budúceho predávajúceho 
 

Budúci predávajúci týmto prehlasuje, že budúci kupujúci je oprávnený vstupovať a užívať 
pozemky, ktoré sú predmetom Zmluvy v súvislosti s prípravou výstavby a výstavbou, užívaním, 
údržbou, revíziou a iným výkonom vlastníckeho práva k stavbám a inžinierskym sieťam na a pod 
zemským povrchom na nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom Zmluvy, vrátane všetkých činností 



súvisiacich s realizáciou stavby, a to v rozsahu platného Rozhodnutia o umiestnení stavby 1169             
č. 1616/2007-8737/2010/URS/UR-Pet, zo dňa 22. 2. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa                 
24. 8. 2010. Budúci predávajúci sa súčasne zaväzuje v súvislosti s realizáciou projektu strpieť 
prechod peši a prejazd jedno i dvojstopovým motorovým (i nemotorovým) vozidlom,                    

v ktoromkoľvek čase cez nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom Zmluvy.  

 
 

Čl. 3 
 

Povinnosti budúceho kupujúceho  
 

 1) Budúci predávajúci sa zaväzuje, že dodrží nasledovné termíny prác, stanovené ním 
predloženým harmonogramom : 
1. predprípravná fáza    :   začiatok : 02. 10. 2013 koniec:   09. 06.2014 
- štartovacia fáza     :   začiatok : 02. 10. 2013 koniec:   09. 06.2014 
- preverenie konceptu stavby : začiatok : 02. 10. 2013 koniec:   16.03.2014 
2. Projekty a povolenia  :  začiatok : 25. 12. 2013 koniec:   31. 12.2016 
- projekčné práce :   začiatok : 25. 12. 2013 koniec:   09. 06.2014 
- stavebné povolenia + povolenia : začiatok : 10. 06. 2014 koniec:  23. 12.2014 
- komunikácie :   začiatok : 10. 06. 2013 koniec:  26. 11.2014 
- infraštruktúra :    začiatok : 10. 06. 2014 koniec:   02. 12.2014 
- hlavná budova:   začiatok : 10. 06. 2014 koniec:   23. 12.2014 
- múzeum:    začiatok : 10. 06. 2014 koniec:   12. 11.2014 
- rekonštrukcia fasády ŽSR  začiatok : 10. 06. 2014 koniec:   02. 12.2014 
3. Tendrová dokumentácia  začiatok : 17. 03. 2014 koniec:   14. 10.2014 
- prípravné práce   začiatok : 17. 03. 2014 koniec:   11. 05.2014 
- cesty a chodníky   začiatok : 10. 06. 2014 koniec:   03.08.2014 
- infraštruktúra   začiatok : 10. 06. 2014 koniec:   03. 08.2014 
- hlavná budova   začiatok : 10. 06. 2014 koniec:   14. 10.2014 
- múzeum    začiatok : 10. 06. 2014 koniec:   03. 08.2014 
- rekonštrukcia fasády ŽSR  začiatok : 10. 06. 2014 koniec:   03. 08.2014 
4. Výber dodávateľa   začiatok : 12. 05. 2014 koniec:   04. 02.2015 
- prípravné práce   začiatok : 12. 05. 2014 koniec:   06. 07.2014 
- komunikácie a infraštruktúra začiatok : 04. 08. 2014 koniec:   28. 10.2014 
- hl. budova, múzeum, bud. ŽSR začiatok : 15. 10. 2014 koniec:   04. 02.2015 
5. Výstavba    začiatok : 07. 07. 2014 koniec:   07 05. 2017 
- prípravné práce   začiatok : 07. 07. 2014 koniec:   31. 09.2014 
- komunikácie a infraštruktúra začiatok : 27. 11. 2014 koniec:   20. 01.2016 
-hlavná budova   začiatok : 28. 04. 2015 koniec:   26. 3. 2017 
- nájomníci –interiérové práce začiatok : 24. 11. 2016 koniec:   07. 05. 2017 
- hala+pretláčanie   začiatok : 28. 04. 2015 koniec:   13. 10.2015 
- električka    začiatok : 28. 04. 2015 koniec:   28. 03.2016 
- T- BUS&BUS terminal  začiatok : 12. 10. 2016 koniec:   07. 05. 2017 
- múzeum a park. úpr. námestia začiatok : 14. 10. 2015 koniec:   21. 06.2016 
- rekonštrukcia fasády ŽSR  začiatok : 14. 10. 2015 koniec:   21. 06.2016 
- otvorenie projektu   07. 05. 2017 
 

2) Nedodržanie ktoréhokoľvek termínu, určeného v Čl. 3 ods. 1  tohto dodatku a jeho 
prekročenie o viac ako 90 dní sa v prípade, že ho nespôsobil zásah vyššej moci, bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého si budúci predávajúci vymieňuje právo 
jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia a bez akýchkoľvek 
ďalších záväzkov a povinností voči budúcemu kupujúcemu. Toto právo budúcemu predávajúcemu 



patrí i vtedy, ak projekt nebude úplne zrealizovaný najneskôr do 30. 6. 2017 tak, ako sa na tom 
zmluvné strany dohodli v Zmluve.  

 
 

Čl. 4 
 

Dátum 31. 12. 2016, na ktorý sa v zmluve viažu práva a povinnosti zmluvných strán sa vo všetkých 
ustanoveniach, v ktorých sa nachádza, nahrádza dátumom 30. 6. 2017. 

 
  

Čl. 5 
 

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bezo zmien. 
 
 

Čl. 6 
 

 1) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2) Na právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa vzťahujú všeobecne záväzné 

právne predpisy.  
 
 

Čl. 7  
 1) Tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a  zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 

2) Budúci kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona                   
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so zverejnením tejto 
zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších 
predpisov. 

3) Dodatok je vyhotovený v 4 - och exemplároch, 2 pre každú zo zmluvných strán.                 
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili 
na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpísali. 

 
 
V Bratislave dňa .............................   V Bratislave dňa  ............................... 
 
 
 
Budúci predávajúci     Budúci kupujúci  
za Hlavné mesto SR Bratislava   Transprojekt, s. r. o.  
 
 
 
 
....................................................   .......................................................... 
             Milan  Ftáčnik               Igor Ballo 
        
 

 
  
 

 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET  : Informácia o návrhu na usporiadanie právnych vzťahov v lokalite Predstaničné 
(Lisztovo) námestie so spoločnosťou Transprojekt s. r. o. 
 
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 
 

Pozn. : hrubým písmom sú  vyznačené pozemky, ktoré by v prípade potreby mali byť predmetom 
dodatku  
 
A.  INFORMÁCIA 

 

 

ZHRNUTIE DOTERAJŠIEHO VÝVOJA  
 
  

A. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  
 

 Hlavné mesto SR Bratislava uzatvorilo dňa 20. 12. 2010 so spoločnosťou Transprojekt        
s. r. o. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom je budúci prevod pozemkov 
špecifikovaných v prílohe 2.  Zmluva bola podpísaná na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava č. 1189/2006, ktoré jej uzatvorenie schválilo. 
 
 Kúpna cena: 
 
 Výška kúpnej ceny bola dojednaná v sume 1 080,38,- EUR/m2, celkom          
23 779 260,43,- EUR, pričom splatná je nasledovným spôsobom :   

1. časť kúpnej ceny vo výške 365 299,07,- EUR bezhotovostným prevodom na účet hlavného 
mesta (platba bola realizovaná) 

2. časť kúpnej ceny  vo výške 23 413 961,36,- EUR formou vecného (nepeňažného plnenia). 
vybudovaním stavebných objektov, plánovaných investícií  odsúhlasených Generálnym investorom 
Bratislavy, ktoré budú bezodplatne prevedené a odovzdané do vlastníctva hlavného mesta SR 
Bratislava po ich právoplatnom skolaudovaní. 
 

 



 
Lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy : 
 
Riadna kúpna zmluva má byť uzatvorená až po bezodplatnom prevode a odovzdaní 

právoplatne skolaudovaných objektov a plánovaných investícií podľa Dokumentácie na vydanie 
územného rozhodnutia – Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave, ktorá je prílohou 
zmluvy, najneskôr však do 31. 12. 2016.  

 
 
Záväzky hlavného mesta SR Bratislava vyplývajúce zo zmluvy : 
 

1. uzavrieť kúpnu zmluvu za predpokladu, že budú splnené podmienky dané zmluvou 
(odovzdanie objektov) v lehote najneskôr do 31. 12. 2016. 

 
2. vyvinúť úsilie tak, aby bolo možné uzatvoriť so ŽSR zmluvu o budúcom  uzavretí 

zámenných zmlúv, resp. inú zmluvu o majetkovoprávnom vyporiadaní, v ktorej budú dohodnuté 
podmienky zámeny, vysporiadania pozemkov medzi ŽSR a hlavným mestom SR Bratislava  

 
3. záväzok bez zbytočného odkladu predložiť (nie pozemky previesť) mestskému 

zastupiteľstvu návrh na odpredaj pozemku v k. ú. Staré Mesto parc. č. 23093/4 o výmere 531 m2 (v 
aktuálnom stave ide o tri pozemky, p. č. 23093/4, 23093/39 a 23093/40 ktorých súčet výmer 
zodpovedá pôvodnému pozemku) za znaleckú cenu. O tieto pozemky sa navrhuje dodatkom upraviť 
predmet Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve tak, aby zmluva bola súladná s údajmi katastra 
nehnuteľností. 

 
4. hlavné mesto v zmluve výslovne vyjadrilo svoj súhlas s tým, aby budúci kupujúci na základe 

ohlásenia vykonal rozkopávky v dotknutom území, pričom ho, vzhľadom na investíciu, ktorá bude 
realizovaná v prospech mesta, oprávnilo žiadať v zmysle ustanovení § 10 VZN č. 5/2010 
o oslobodenie od dane za užívanie a zabratie  verejného priestranstva v dotknutom území pre účely 
realizácie projektu . 

  
Záväzky spoločnosti Transprojekt vyplývajúce zo zmluvy: 
 
1. záväzok uhradiť prvú časť kúpnej ceny vo výške 365 299,07.- EUR  
Pozn. : záväzok splnený 
 
2. záväzok uhradiť druhú časť  kúpnej ceny formou vecného plnenia na základe 

dokumentácie, ktorá je prílohou zmluvy a bola odsúhlasená GIB 
Pozn. : Ide napr. o výstavbu východnej vetvy Pražskej ulice, mostu na východnej vetve 

Pražskej ulice, mostného objektu nad vetvou „B“ Pražskej ulice, zárubné múry, oporné múry, 
založenie podjazdu pod východnou vetvou, výstavba cestnej rampy, vybudovanie trolejového 
vedenia atď. Ak budúci kupujúci tento záväzok nesplní v lehote do 31. 12. 2016, má sa automaticky 
za to, že zmluvné strany od zmluvy odstúpili a táto sa od počiatku zrušuje. 

 
3. záväzok odovzdať mestu najneskôr do 31. 12 2016 právoplatne skolaudované  stavebné 

objekty a plánované investície špecifikované v prílohe zmluvy 
Pozn. : v prípade nedodržania tohto záväzku sa popri vyššie uvedenom odstúpení od zmluvy 

uplatní aj zmluvná pokuta vo výške prvej splátky kúpnej ceny - 365 299,07,- EUR, ktorá budúcemu 
kupujúcemu nebude vrátená.   

 
4. ak budúci kupujúci do 31. 12. 2016 stavebné objekty a plánované investície neskolauduje, 

je povinný aj v takom prípade ich odovzdať do vlastníctva mesta a zároveň bude povinný uhradiť 
preukázateľnú náhradu škody.  



Pozn. : Budúci kupujúci je zaviazaný, aby poskytol v určitom časovom horizonte (do 31. 12. 
2016) plnenie pod hrozbou sankcií (odstúpenie od zmluvy, zmluvná podkuta) avšak do dnešného 
dňa nepodal dôkaz o tom, že požiadal o stavebné povolenie, ktoré by mu umožnilo s výstavbou 
začať.  

 
 
 
S prihliadnutím na závažnosť projektu je Mestské zastupiteľstvo pravidelne informované 

o aktuálnom stave a oboznamované s navrhovanými riešeniami. MsZ vo veci prijalo tri kľúčové 
uznesenia :  

 
B.  Uznesenie MsZ č. 672/2012 z 27. – 28. 6. 2012 
 
Omeškanie so začiatkom realizácie projektu zdôvodňoval žiadateľ tým, že pozemky, ktoré 

sú predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, mu neboli fyzicky odovzdané a z toho dôvodu 
navrhoval, aby  došlo k realizácií : 

- prevodu pozemkov pred uplynutím doby, ktorá je dojednaná v Zmluve o budúcej zmluve 
alebo k 
- zriadeniu vecného bremena na pozemky, ktoré sú predmetom zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve v prospech súčasného aj budúceho vlastníka pozemku parc. č. 23092 v k. ú. Staré Mesto       
(v súčasnosti je vlastníkom spoločnosť Transprojekt, s. r. o.). Žiadateľ požadoval, aby vecné 
bremeno spočívalo v strpení prípravy výstavby, umiestnenia, užívania, údržby, revízie a výkonu 
vlastníckeho práva k akýmkoľvek stavbám a inžinierskym sieťam na a pod zemským povrchom 
a v práve prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom v ktoromkoľvek čase cez zaťažené 
nehnuteľnosti. Žiadateľ výslovne žiadal, aby vzhľadom na dojednanú výšku kúpnej ceny bolo 
zriadenie vecného bremena bezodplatné.  

Okrem toho požadoval : 
- odovzdanie predmetných pozemkov do jeho dispozície v rozsahu vydaných 

právoplatných povolení na základe jeho písomnej žiadosti 
- odstránenie stavieb, technických zariadení a zariadení verejnýc priestorov v rozsahu 

projektovej dokumentácie na povolenia  ( stavebné, búracie, rozkopávkové) 
- zabezpečenie súhlasu na odstránenie stavieb, zariadení, technických zariadení zverených 

do správy mestských oranizácií v území podľa prilohy 2 a prílohy 3 
- schválenie spôsob realizácie vecného plnenia na základe zmluvných vzťahov 

uzatvorených s hlavným mestom a ŽSR 
- schválenie oslobodenia od dane za užívanie, zabratie, zaujatie verejného 

priestranstva v území podľa prílohy 2 a 3 
- ukončenie všetkých zmluvných a iných vzťahov s tretími osobami a vypratanie 

územia v rozsahu stanovenom prílohami 2 a 3 
 
Žiadateľ predostrel vlastný návrh znenia uznesenia (viď príloha č. 4 – návrh uznesenia) 
a zdôvodnenie svojej žiadosti vrátane historických súvislostí a aktuálneho stavu projektu (viď 
príloha 5 – Dôvodová správa) 
 
V nadväznosti na takto konkretizované požiadavky prijalo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 
SR Bratislava uznesenie č. 672/2012, v ktorom požiadalo primátora  o aktívny prístup v naplnení 
investičného zámeru stavby – Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR podľa prílohy č. 4.  

 
 
  
 
B.1. Bližšia špecifikácia  požiadaviek  spoločnosti Transprojekt, s. r. o. a ich plnenie zo strany 
hlavného mesta (vznesených na osobných rokovaniach): 
 



1. Poskytnutie plnomocenstva k preskúmaniu všetkých právnych listín v súvislosti s plánovaným 
auditom pozemkov 
- hlavné mesto SR Bratislava poskytlo spoločnosti priamo všetky právne listiny, týkajúce sa 
pozemkov dotknutých trvalým záberom. Spoločnosť však požaduje aj listiny viažuce sa 
k pozemkom dotknutým dočasným záberom a preto s prihliadnutím na rozsah majetkovoprávneho 
šetrenia, ktoré by bolo v tejto súvislosti potrebné vykonať a na ktoré oddelenie správy nehnuteľností 
nemá kapacity, odporúčame  udeliť žiadateľovi požadované plnomocenstvo, aby mohol 
prešetriť právne listiny, nachádzajúce sa v položkách katastra nehnuteľností.   
 
 
2. Ukončenie existujúcich právnych vzťahov  
- ako problémové boli vyhodnotené tri existujúce právne vzťahy : 
2.1. Zmluva s Dopravným podnikom mesta Bratislava 
- zmluvu možno dodatkom operatívne zmeniť tak, že pozemky potrebné pre realizáciu projektu 
budú z predmetu zmluvy vyňaté, v súčasnosti je ich vyňatie v štádiu prípravy.  
Pozn. : existencia tohto zmluvného vzťahu nebráni podaniu žiadosti o stavebné povolenie. 
2.2. Nájomná zmluva s Mestským parkovacím systémom   
- zmluvný vzťah s MPS je dojednaný na dobu určitú, končí v auguste 2013,  avšak v rozsahu 
požadovanom žiadateľom už bol riadne ukončený. 
2.3. Nájomná zmluva so spoločnosťou INTERMONT, a. s.  
- ako je vyššie uvedené, žiadateľ od zmluvy odstúpil a hlavné mesto taktiež pripravuje kroky k 
ukončeniu tohto zmluvného vzťahu.   
 
3. Prevod mestských pozemkov parc. č. 23093/29, 23093/4, 23903/39 a 23093/40 v k. ú. Staré 
Mesto do vlastníctva spoločnosti 
- žiadateľ sa dožaduje prevodu pozemkov ( s výnimkou pozemku parc. č. 23093/29 o výmere 10 
m2, ktorého potreba vyvstala následne), ktoré sú (ešte ako pôvodný pozemok 23093/4) predmetom 
Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve, avšak z dôvodu ich vtedajšieho majetkovoprávne 
neusporiadaného stavu považuje za potrebné zosúladiť stav podľa zmluvy so stavom podľa katastra 
nehnuteľností. Prevod týchto pozemkov je možno v súčasnosti považovať za predčasný, keďže 
v prípade, že by v konečnom dôsledku nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na základe Zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve, separátnym prevodom pozemkov by došlo k skomplikovaniu situácie 
v území. Požiadavku žiadateľa možno po stavebnom povolení riešiť dodatkom k Zmluve o budúcej 
kúpnej zmluve v prípade, že takáto úprava sa ukáže pre realizáciu projektu ako potrebná, pričom 
rozšírenie predmetu zmluvy o pozemok parc. č. 23093/29 bude potrebné schváliť osobitne, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, keďže existujúca zmluva tento pozemok neobsahuje.  
 
4. Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, na všetky pozemky tvoriace predmet 
Zmluvy o budúcej zmluve počas doby výstavby až do uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy, resp. 
uzatvorenie ostrej kúpnej zmluvy 
- k uzatvoreniu takýchto zmlúv nedošlo. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve je dostatočným právnym 
dokladom oprávňujúcim žiadateľa požiadať o stavebné povolenie a zriadením vecného bremena 
alebo prevodom pozemkov by jednak došlo k duplicite a jednak by to zhoršilo postavenie hlavného 
mesta vo vzťahu  k záujmovému územiu a možnosť jeho kontroly. 
 
5. Poskytnutie všetkých dosiaľ získaných odborných stanovísk, o ktoré bolo požiadané 
v súvislosti s prípravou realizácie projektu 
- všetky odborné stanoviská boli spoločnosti poskytnuté elektronickou formou a žiadateľ bol 
požiadaný, aby ich pri koncipovaní svojich návrhov vzal do úvahy 
 
6. Odstránenie všetkých stavieb a technických zariadení nachádzajúcich sa na dotknutých 
pozemkoch 
- spoločnosť bola opätovne vyzvaná, aby predložila súpis všetkých dotknutých zariadení             
(o ktorých tvrdí, že ich má podrobne zdokumentované), keďže do dnešného dňa, napriek 



predchádzajúcej výzve takýto pasport neposkytla a preto v súčasnosti nie je možné k otázke ich 
odstránenia zodpovedne zaujať stanovisko a ani špecifikovať rozsah možností mesta poskytnúť 
účinnú súčinnosť. Strany sa dohodli, že investor poskytne súpis zariadení na ich identifikáciu 
a mesto po vydaní SP poskytne v rámci svojich zákonných možností súčinnosť k ich odstráneniu 

- vzhľadom na skutočnosť, že možno dôvodne predpokladať, že množstvo stavieb, ktoré bude 
potrebné odstrániť, je vo vlastníctve, resp. v správe Dopravného podniku Bratislava, a. s., generálny 
riaditeľ podniku bol p. primátorom požiadaný o poskytnutie súčinnosti pri napĺňaní uznesenia MsZ 
č. 672/2012. Hlavné mesto SR Bratislava nemá oprávnenie odstraňovať, resp. súhlasiť 
s odstraňovaním stavieb a technických zariadení, ktorých nie je vlastníkom. 
 
 
B. 2. Bližšia špecifikácia  požiadaviek žiadateľa v nadväznosti na prílohu č. 4 : 
 

A. Predaj pozemkov v k. ú. Staré Mesto, p. č. 23093/29, 23093/4, 23093/39 a 23093/40 
- v zmysle záverov rokovania zo dňa 17. 6. 2013 bolo deklarované ( tak, ako je to uvedené vyššie 
v texte) že vzhľadom na skutočnosť  za súčasného stavu veci sa prevod javí predčasným. Pokiaľ 
nedôjde k vyriešeniu ostatných problémov, ktoré sú  nastolené v tomto materiáli, ako 
najschodnejšia cesta sa javí vyriešiť túto situáciu formou dodatku k Zmluve o budúcej kúpnej 
zmluve, tak ako je to navrhnuté v návrhu uznesenia. 
 

B. Zriadenie vecného bremena na pozemky, ktoré sú predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve. 
 - spoločnosť Transprojekt, s. r. o. opakovane predložila návrh zmluvy o vecnom bremene. 
Návrh ako taký nebolo možné v požadovanom rozsahu a s požadovaným obsahom akceptovať. 
Základným nedostatkom zmluvy je, že predložený geometrický plán, na základe ktorého bol 
návrh zmluvy spracovaný, nekorešpondoval s údajmi katastra nehnuteľností a preto nebol do 
údajov katastra zapísateľný. Táto skutočnosť má za následok, že predložená zmluva o vecnom 
bremene trpela takymi vadami, ktoré by bránili vkladu práv z nej vyplývajúcich do údajov 
katastra nehnuteľnosti, tzn. zmluva by nemohla nadobudnúť účinnosť. Na tento nedostatok, ktorý 
je odstrániteľný, vypracovaním nového geometrického plánu, bol žiadateľ upozornený, avšak na 
túto skutočnosť nereflektoval. 

Zmluva ďalej obsahovala úpravu takých právnych vzťahov, ktoré priamo s vecným 
bremenom nesúviseli, patria do kompetencie iných vecne príslušných oddelení magistrátu hlavného 
mesta a  je potrebné ich riešiť ich priamo s nimi, čiastkovými dohodami. Ide najmä o : 
1. odstránenie stavieb na náklady hlavného mesta SR Bratislava 
(potreba riešiť priamo s vlastníkmi, resp. správcami stavieb a zariadení, nie je dôvod, aby boli 
takéto ustanovenia inkorporované do zmluvy o vecnom bremene, okrem toho sa hlavné mesto na 
úhradu nákladov súvisiacich s odstránením stavieb nezaviazalo ),   
2. zriadenia koordinačnej komisie a ustanovenie osoby koordinátora projektu – projekt 
managera 
 (takúto komisiu ako aj funkciu projekt managera má zriadiť investor, hlavné mesto môže 
poskytnúť potrebnú súčinnosť),   
3. oslobodenie od všetkých daní a poplatkov v súvislosti s užívaním, zabratím, zaujatím verejného 
priestranstva  
(potreba riešiť priamo s daňovým úradom).  

Žiadateľ bol upozornený, že zmluvou o vecnom bremene by sa mali riešiť výlučne 
právne vzťahy týkajúce sa vecného bremena ako takého, avšak ani túto skutočnosť nevzal na 
vedomie a na svojich požiadavkách trval, rovnako ako na bezodplatnom zriadení vecného bremena. 
Prihliadnuc na obsah a rozsah vecného bremena tak, ako ho žiadateľ špecifikoval vo svojom návrhu 
by  prakticky došlo k úplnému obmedzeniu vlastníckeho práva hlavného mesta k dotknutým 
pozemkom a zároveň k duplicitnej úprave právnych vzťahov, ktoré už rieši Zmluva o budúcej 
kúpnej zmluve. 
Pozn. : Pre účely stavebného povolenia nie je uzatvorenie iného zmluvného vzťahu, okrem už 
existujúcej Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, potrebné.  



 
 
 
 
C. Odovzdanie zaťažených nehnuteľností do faktickej moci oprávneného z vecného 

bremena 
 
- spoločnosť Transprojekt s. r. o. nekonkretizovala spôsob, akým by k odovzdaniu pozemkov do 
držby malo dôjsť. Vo všeobecnosti pri uzatvorení zmluvy o vecnom bremene alebo nájomnej 
zmluvy platí, že uzatvorenie zmluvy oprávňuje oprávneného z vecného bremena, resp. 
nájomcu, predmet zmluvy užívať v rozsahu a na účel stanovený zmluvou, žiaden dodatočný 
akt fyzického odovzdania pozemku sa nevyžaduje. Tejto požiadavke však možno po uzatvorení 
zmluvného vzťahu vyhovieť, napr. spísaním odovzdávacieho (preberacieho) protokolu, alebo iným 
spôsobom, navrhnutým spoločnosťou. Tento krok by však mal nasledovať až po stavebnom 
povolení a po uzatvorení  napr. Dodatku k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy.  

 
D. Odstránenie stavieb, technických zariadení a zariadení verejných priestorov 
 

- tento záväzok spoločnosť Transprojekt, s. r. o. zakomponovala aj priamo do svojho návrhu 
zmluvy o vecnom bremene, a to napriek upozorneniu, že má špecifickú povahu a preto je 
potrebné ho riešiť formou osobitnej dohody priamo so správcom, resp. vlastníkom objektov, 
ktoré sa majú odstrániť. Spoločnosť naďalej požadovala, aby všetky stavby a objekty odstránilo 
hlavné mesto SR Bratislava na svoje náklady, hoci takýto záväzok hlavného mesta nebol v Zmluve 
o budúcej kúpnej zmluve zakotvený. Niektoré objekty patria Dopravnému podniku Bratislava, 
z tohto dôvodu bol zaslaný list, žiadajúci DPB o poskytnutie potrebnej súčinnosti pri napĺňaní úloh 
daných uznesením č. 672/2012 a spoločnosť bola  požiadaná o predloženie súpisu dotknutých 
stavieb, aby k tejto žiadosti bolo možné zaujať kvalifikované stanovisko a posúdiť možnosti mesta 
v tomto smere. 
 
 E. Zabezpečenie súhlasu na odstránenie stavieb a zariadení, technických zariadení zverených 
do správy mestských organizácií 
 
- platí to isté, ako je uvedené pod písm. D, hlavné mesto SR Bratislava nemôže plošne prevziať 
záväzok na zabezpečenie súhlasu s odstránením stavieb, obzvlášť v prípadoch, keď hlavné mesto 
vlastníkom alebo správcom konkrétnej stavby nie je.  
 
 F. Schváliť spôsob realizácie vecného plnenia na základe uzatvorených zmluvných vzťahov 
( Mesto, ŽSR) 
 
- spôsob realizácie vecného plnenia je obsahom iných už uzatvorených zmlúv (Zmluva o budúcej 
kúpnej zmluve), preto nie je zrejmé, akému účelu by jeho opätovné schválenie malo slúžiť. Bez 
bližšieho zdôvodnenia sa javí ako nadbytočné.  
 
 G. Oslobodenie od dane za užívanie, zabratie, zaujatie verejného priestranstva v území, pre 
realizáciu vecných plnení a investičného zámeru 
 
- oslobodenie od daní a poplatkov spoločnosť Transprojekt, s. r. o.  opätovne zakomponovala ako 
do návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, tak aj do návrhu dohody o urovnaní a spolupráci. 
Ako bolo vysvetlené na spoločnom rokovaní, oslobodenie od daní nemôže byť predmetom dohody 
a ani ho neschvaľuje mestské zastupiteľstvo. O oslobodenie od dane je potrebné požiadať 
písomne daňový úrad v súlade s ustanovením § 10 VZN č. 3/2012.  
 
 H. Ukončenie všetkých zmluvných a iných vzťahov s tretími osobami a vypratanie územia  
 



- spoločnosť identifikovala tri zmluvy, zaťažujúce záujmové územie : 
1. Nájomná zmluva s Mestským parkovacím systémom bola v snahe vyjsť žiadateľovi v ústrety  
dojednaná len do 30. 6. 2013. 
2. K Zmluva s Dopravným podnikom č. 30/94 bol vypracovaný dodatok o zúžení jej obsahu bola 
pripravená a zaslaná Dopravnému podniku (zabezpečuje OLP). 
3. NZ č. 18880080100 so spoločnosťou INTERMONT, a. s.  
 Spoločnosť Intermont a. s. doručila hlavnému mestu SR Bratislava dňa 19. 4. 2013 Odstúpenie 
nájomcu od zmluvy o nájme pozemku č. 188800500100 a požiadala o vrátenie a vydanie peňažného 
plnenia, ktoré zo zmluvy bolo dosiaľ poskytnuté.  

 
Existencia tejto zmluvy, ktorá sa týka značnej časti záujmového územia, právne 

obmedzovala vstup do nových záväzkovoprávnych vzťahov. Ukončenie zmluvy bolo v minulosti 
možné jedine dohodou, keďže jednostrannému ukončeniu zmluvy zo strany hlavného mesta SR 
Bratislava bránila prebiehajúca reštrukturalizácia nájomcu (spoločnosti Intermont, a. s.), 
začatá z jeho iniciatívy.  
 
   

V súvislosti s neustálou 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 a okrem toho 
prebiehala intenzívna komunikácia, či už formou osobných stretnutí, alebo písomnou formou.  

 
C. Rokovania s investorom 

 
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, a výrazne nad rámec potrieb investora, 
bolo mesto pripravené poskytnúť súčinnosť, materiál na uzatvorenie kúpnej zmluvy spracovať a na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva predložiť. Ako bol však žiadateľ opakovane upozorňovaný, že  
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. Boli sformulované konkrétne otázky, na ktoré sme požadovali odpoveď 
a bez ktorých nebolo možné materiál kvalifikovane pripraviť. 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 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 názoru investora ho obmedzujú 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. 
 

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 by preto mali byť zapracované garancie, ktorými by bola 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, resp. min. bude  
hlavnému mestu priznaná možnosť v prípade neukončenia projektu v dojednanom čase,  
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 následne 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 veľkej časti 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.  
Žiadateľ predložil len harmonogram prác, ktorý predkladáme v prílohe. 



 
D. Uznesenie č. 985/2013 
 
Na zasadnutí MsZ konanom dňa 27. 2. 2013  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 2) 

V nadväznosti na uznesenie bol hlavnou architektkou hlavného mesta vypracovaný Návrh na 
dočasné opatrenia pre skvalitnenie verejného priestoru v predstaničnom priestore, v ktorom 
boli navrhnuté nasledujúce kroky :  

- zbavenie priestoru od nefunkčného a neestetického balastu ( kvetináče, zdevastované smetné 
koše a pod.) 

- rekultivovať zelené plochy a dosadiť trávnik a kríky  a zabezpečiť pravidelnú údržbu zelene 
- vyčistenie a oprava spevnených plôch, komunikácií pre peších a dopravu (úprava 

poškodených povrchových materiálov – dlažba, asfalt a opraviť obrubníky), zabezpečiť ich 
pravidelné čistenie, polievanie v letných mesiacoch a pod. 

- pergola pozdĺž námestia – odstrániť z povrchu stĺpov nalepené plagáty a podobne, urobiť 
základnú údržbu konštrukcií (čistenie) a obnoviť nátery 

- osloviť správcov rozvodových skríň, umiestnených na ploche námestia a vyžiadať základnú 
údržbu povrchov (čistenie a nátery) 

- zhodnotiť stav jednotlivých lavičiek a prijať opatrenia na ich údržbu ( čistenie a nátery) 
alebo odstránenie 

- rokovať so správcom staničnej budovy o spolupráci na nevyhnutných opatreniach v jej 
priamom styku s námestim (údržba vstupu, sokla a pod.) a spoluúčasti na revitalizácii 
predpolia staničnej budovy 

- prehodnotiť súčasnú dopravnú situáciu a v spolupráci s aktérmi v území (dopravný podnik, 
Taxi služba, správa parkovacích plôch) na základe ich skúseností stanoviť opatrenia na 
optimalizáciu dopravnej obsluhy v území 

- na základe dohody spracovať plán revitalizácie Námestia Franza Liszta, ktorý bude 
definovať aj polohu súčasného a navrhovaného mobiliáru, nových smetných košov a nových 
stojanov na bycikle v možnom napojení na cyklisticku trasu 

- v letných mesiacoch inštalovať v predpolí staničnej budovy spolu s príslušnými 

organizáciámi inštaláciu o Franzovi Lisztovi a jeho spojení s Bratislavou a predstaviť 

verejnosti plány mesta s predstaničným námestím. 
Na revitalizáciu námestia je potrebné vyčleniť prostriedky z rozpočtu mesta, preto je potrebné 
vypracovať sumár nevyhnutných nákladov a spoluúčasť všetkých aktérov pôsobiacich v území 
(železnice, dopravný podnik, taxi služba, hl. mesto). Dôležitým faktorom plánu revitalizácie je, že 
všetky nové artefakty námestia ako mobiliár, smetné koše, cyklistické stánia a pod. budú použiteľné 



v iných verejných priestoroch mesta, čiže ich dizajn bude univerzálny a nadčasový. To znamená, že 
pri realizácii plánov mesta budú tieto premiestnené a inštalované v inej časti mesta. 
 

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. 

 
Keďže ani intenzívna elektronická komunikácia, ktorá prebiehala medzi stranami, 

nepriniesla  želaný výsledok, s výnimkou poskytnutia stručného harmonogramu prác, (ktorý 
predkladáme v prílohe), nepriniesla želaný výsledok, obsahoval predložený materiál tiež 
požiadavku, aby mestské zastupiteľstvo poverilo primátora hlavného mesta SR Bratislava, aby 
vstúpil do rokovaní so zástupcami spoločnosti Transprojekt, s. r. o. s cieľom dojednať výšku, formu 
a spôsob, ktorým bude investor garantovať realizáciu projektu v danom časovom horizonte do 31. 
12. 2016.  

 
 
E. Uznesenie MsZ  č. 1052/2013 zo dňa 24. – 25. 4. 2013 
 
 Na základe tohto uznesenia bol primátor hlavného mesta SR Bratislavy poverený vstúpiť do 

rokovaní s investorom, a ktorým boli zároveň stanovené mantinely, v akých sa možno pohybovať 
pri zmene Zmluvy o budúcej zmluve formou dodatku a boli stanovené body,   v ktorých sa musí 
Zmluva zostať zachovaná v pôvodnom znení.  

Žiadateľovi bol zaslaný list, v ktorom mu bolo oznámené, že realizácia projektu takého 
rozsahu, sa vo významnej miere dotkne existujúcej infraštruktúry a nepriaznivý dopad na jej 
fungovanie je potrebné časovo eliminovať, preto hlavné mesto, ktoré je povinné zo zákona majetok 
obce chrániť, zveľaďovať a zhodnocovať a je povinné postupovať pri hospodárení s majetkom obce 
v súlade s platnými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade so zákonom c. 138/1991 Zb. 
o majetku obci v znení neskorších predpisov, a v súlade so Štatútom mesta SR Bratislavy, v tomto 
smere požaduje záruky. Konštrukcia Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy je v tomto smere 
veľmi všeobecná a neobsahuje úpravu niektorých právnych vzťahov, ktoré obidve zmluvné strany 
postrádajú.   
 V zmysle vyššie uvedeného bol žiadateľ taktiež informovaný, že mestské zastupiteľstvo 
poverilo primátora hlavného mesta rokovaním  o poskytnutí garancií, že sa projekt Predstaničného 
priestoru  dokončí v zmysle a rozsahu uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve v stanovenom termíne 
do 31. 12. 2016 ako aj že budú dodržané jednotlivé body harmonogramu prác, ktorý žiadateľ 
predložil. Zároveň bol oboznámený, že keďže v rámci rokovaní môže vyjsť najavo, že niektoré 
stanovené termíny nie je možné z objektívnych príčin dodržať,  je možné pristúpiť aj k dohode 
o posune jednotlivých termínov, a to maximálne o 6 mesiacov.  

Žiadateľ bol ďalej požiadaný, aby hlavnému mestu bola poskytnutá finančná alebo iná 
zábezpeka (napr. banková garancia) alebo iné vierohodné doklady, z ktorých bude nad všetky 
pochybnosti zrejmé, že investor je schopný zabezpečiť financovanie realizácie celého projektu 
v rozsahu stanovenom Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve a subjekt, ktorý túto zábezpeku poskytne 
je v plnom rozsahu oboznámený a súhlasí s harmonogramom prác, ktorý bol predložený hlavnému 
mestu.  

Na margo vyššie uvedeného listu žiadateľ doručil list z 10. 5. 2013 a zo 17. 5. 2013, 
v ktorých upozorňuje na Zmluvu s dopravným podnikom a žiada, aby hlavné mesto podniklo 
príslušné kroky k vyňatiu dotknutých pozemkov zo správy DPB, a. s. Uvádzame, že hlavné mesto 
už príslušné kroky podniká a súčasne uvádzame, že existencia tejto zmluvy, na ktorú upozorňujeme 
od samého začiatku a žiadateľ má o nej vedomosť, nijako nebráni žiadateľovi, aby požiadal 
o vydanie stavebného povolenia.  



Okrem písomného kontaktu sa uskutočnilo aj stretnutie na úrovni konateľa žiadateľa 
a primátora hlavného mesta SR Bratislava, na ktorom bolo dojednané, že hlavné mesto SR 
Bratislava pripraví návrh dodatku v intenciách citovaného uznesenia mestského zastupiteľstva 
a žiadateľ poskytne písomné garancie, ktoré budú pre hlavné mesto zárukou, že jeho projekt je 
dôkladne pripravený a má podporu dôveryhodných partnerov, ktorí budú zárukou jeho dokončenia.  

 
Hlavné mesto pripravilo návrh dodatku (príloha uznesenia), ktorým deklarovalo svoju 

vôľu poskytnúť súčinnosť, na základe takto uzatvoreného dodatku by došlo k posunu všetkých 
termínov, stanovených v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve a v Harmonograme o 6 mesiacov, čo by 
žiadateľovi poskytlo dodatočný časový  priestor, aby projekt, v prípade, že tento je naozaj 
pripravený tak, ako to deklaruje, aj skutočne realizovať.  

 
Na druhej strane žiadateľ sa zaviazal predložiť garancie, ktoré hlavné mesto dlhodobo 

požaduje a túto svoju povinnosť považuje za splnenú zaslaním listu spoločnosti Savills za dňa 
24. 5. 2013, ktorý bol mestu doručený dňa  27. 2013 a ktorý predkladáme v originálnom znení 
i v preklade. V citovanom liste riaditeľ spoločnosti, Stephen Jung, oznamuje, že spoločnosť 
Savills GmBH bola poverená ako výhradný poradca spoločnosti Transprojekt s. r. o. pre 
potreby Equity investora a spoludevelopera pre výstavbu veľkého vnútomestského 
multifunk čného komplexu na Hlavnej stanici v Bratislave. Ako spoludevelopera vytypovala 
spoločnosť Sonae Sierra, popredného medzinárodného developera, vlastníka a manažéra 
obchodných centier, ktorý má bohaté skúsenosti v oblasti výstavby veľkých multifunk čných 
objektov vrátane projektov nachádzajúcich sa vo veľkých dopravných uzloch. V liste sa ďalej 
uvádza, že spoločnosti  Savills a Sonae Sierra veria projektu a majú záujem o spoluprácu so 
spoločnosťou Transprojekt a príslušnými úradmi, aby bol úspešný a majú vytvorené dobré, 
dlhodobé a bohaté vzťahy s najvýznamnejšími investormi investujúcimi do obchodných 
centier v Európe, najmä do veľkých multifunk čných komplexov s regionálnymi obchodnými 
centrami. Taktiež  vyjadrili vedomosť o tom, že investori požadujú jasnosť v základných 
otázkach, ako sú vlastníctvo pozemku, stavebné povolenie a predbežné dohody o nájme 
a preto budú vyvíjať úsilie, aby tieto otázky vyriešili a získali financovanie. Iné garancie, ako 
citované prehlásenie, list neobsahuje.  

 
V tomto liste boli identifikované tri okruhy problémov : 
 
1. vlastníctvo k pozemkom a 2. stavebné povolenie 
 

- v zmysle § 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku     
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej iba „stavebný zákon“) stavebník musí 
preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 
stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. 
V zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona pod pojmom “iné práva k pozemkom a stavbám“ 
použitým v spojení “ vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy 
prípadu rozumie  

a.) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej 
kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, 

b.) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, 
c.) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov.  
 
Z vyššie uvedeného textu vyplýva, že forma zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je 

dostatočným podkladom pre stavebný úrad k vydaniu stavebného povolenia. Obsahové náležitosti 
zmluvy bude stavebný úrad skúmať až v rámci stavebného konania po predložení žiadosti o vydanie 
stavebného povolenia stavebníkom.  

 
Takýto právny záver vyplýva zo stanoviska stavebného úradu mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto, ktoré sme požiadali o stanovisko, ktoré v prílohe materiálu prikladáme.   



Pozn. stavebný úrad skúma obsah zmluvy iba do tej miery, či z nej pre stavebníka vyplýva 
právo uskutočniť požadovanú stavbu na dotknutých pozemkoch. Dané oprávnenie zo Zmluvy 
vyplýva. 

 
3. predbežné dohody o nájme 
 

- aj samotní vybraní partneri projektu pociťujú potrebu predbežne zabezpečiť návratnosť 
investície napr. formou predbežných dohôd s kľúčovými nájomcami, tzn. taktiež považujú 
za nevyhnuté, aby pred tým, ako do projektu investujú vlastné prostriedky, disponovali 
určitými garanciami.  

-  
 
Záverečné zhrnutie 

 

Za vzájomnej súčinnosti žiadateľa a hlavného mesta boli uskutočnené viaceré pokusy 
o usporiadanie práv k pozemkom v záujmovej lokalite, s cieľom vyjsť v ústrety požiadavke, ktorú 
vzniesol žiadateľ - vytvoriť faktický vzťah k pozemkom, ktorý z uzatvorenej zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve nevyplýva, a ktorého absencia (podľa názoru žiadateľa) bráni realizácií projektu a 
boli spracované návrhy na : 

1. uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena (uzatvorenie takéhoto zmluvného 
vzťahu bolo zo strany hlavného mesta považované za nadbytočné a pre mesto 
nevýhodné) 

2. žiadateľovi bola daná na zváženie možnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu (takýto zmluvný 
vzťah nepovažoval žiadateľ pre svoje potreby za dostatočný)  

3. možnosť uzatvorenia dodatku k existujúcej Zmluve o budúcej kúpnej zmluve, 
ktorým by bola zabezpečená možnosť disponovať s pozemkami v lokalite pre účely 
realizácie projektu (návrh v znení,  ktoré predložil žiadateľ,  bol neakceptovateľný).  

4. žiadateľ predostrel svoj návrh na okamžitú kúpu nehnuteľností ( taktiež nerealizované) 
  

  Realizácia projektu k dnešnému dňu nebola započatá a podľa našich informácií nebolo vo 
veci stavby 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.  Pozn. v prípade, že stavebník v lehote do 24.8.2013 
nepodá na niektorý z príslušných stavebných úradov žiadosť o vydanie stavebného povolenia, týmto 
dňom stratí územné rozhodnutie platnosť.  

  

S výnimkou jedného podania - žiadosti, zo dňa 28.09.2011, ktorá bola podaná na Mestskú 
časť Bratislava – Staré Mesto ako všeobecný stavebný úrad pod označením „žiadosť o súhlas s 
vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom, " nebol hlavnému mestu predložený 
iný dôkaz o komunikácii žiadateľa s niektorým zo správnych orgánov príslušným 
participovať/rozhodovať v stavebnom konaní. Toto podanie však nie je dôkazom o podaní žiadosti 
o prvé stavebné povolenie, ide o podanie, ktorým bol požiadaný všeobecný stavebný úrad, ktorý 
vydával územné rozhodnutie, o vydanie záväzného stanoviska podľa ustanovenia § 120 ods. 2 
stavebného zákona, t.j. záväzného stanoviska, ktorým stavebný úrad, ktorý vydával územné 
rozhodnutie, overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí. Ide o doklad, 
ktorého vydanie by malo predchádzať začatiu stavebného konania na špeciálnom stavebnom 
úrade, resp. ktorý je potrebný pre vydanie stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.  



Žiadateľ tvrdí, že realizácií projektu bráni neexistencia vzťahu k pozemku, toto tvrdenie 
však podľa nášho názoru nemá oporu, keď zmluva, ktorú má s hlavným mestom uzatvorenú, je 
dostatočným právnym podkladom pre vydanie stavebného povolenia a (právoplatné) stavebné 
povolenie je zase dostatočným dokladom umožňujúcim stavebníkovi začať so stavbou. 

Napriek tomu, v snahe vyjsť žiadateľovi v ústrety, bol pripravený návrh dodatku v znení, 
ktoré tvorí prílohu  uznesenia k tomuto materiálu, a ktorý bude možné pri zachovaní základných 
navrhovaných náležitostí možné upraviť tak, aby v plnom rozsahu reflektoval na potreby, ktoré 
v súvislosti so stavebným konaním a realizáciou projektu vyplynú. Zo strany hlavného mesta bola 
v rámci jeho zákonných možností a pri zachovaní zásad hospodárnosti nakladania s majetkom, 
žiadateľovi poskytnutá maximálna možná súčinnosť.  

Na osobnom rokovaní zástupcov žiadateľa so zástupcami mesta, ktoré sa konalo dňa 17. 
6. 2013, ktorého závery sú zapracované do predkladaného materiálu, bolo výslovne upozornené 
na skutočnosť, že v prípade, že žiadateľ nepožiada o stavebné povolenie, platnosť vydaného 
právoplatného územného rozhodnutia uplynie v auguste 2013.  Žiadateľ ubezpečil, že prvú 
žiadosť o stavebné povolenie podá dňa 26. 6. 2013, pričom pôjde o žiadosť úplnú a právne 
perfektnú, a súčasne podnikne i všetky ďalšie potrebné kroky tak, aby projekt mohol pokračovať. 
Termín ukončenia stavby ( s časovým posunom 6 mesiacov oproti Zmluve o budúcej kúpnej 
zmluve, ktorý vyplynul z uznesenia MsZ č. 1052/2013), žiadateľ nijakým spôsobom nespochybnil. 

Úprava vzťahov k pozemkom, ktoré žiadateľ vníma ako problematické, sa navrhuje riešiť 
priebežne operatívnym spôsobom za predpokladu, že s procese stavebného konania alebo po 
získaní stavebného povolenia takáto potreba vyplynie. Návrh uznesenia, tak ako je koncipovaný, 
poskytuje dostatočný priestor na takýto postup, ktorý zároveň umožní pružne reflektovať na 
všetky aktuálne potreby.  

 
 
 
  






































































































































