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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. Skutočnosť, že žiadateľ podniká právne a faktické kroky k naplneniu predmetu a účelu 

Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 
 

 
B. vyhlasuje 

 
  

že : 
 

1. Hlavné mesto SR Bratislava nemá v úmysle odpredávať pozemky vo svojom vlastníctve, 
ktoré sú týmto investičným zámerom dotknuté, do vlastníctva žiadateľa skôr, ako bolo 
dojednané v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve, tzn. pred 31. 12. 2016. 

 
2. Hlavné mesto  SR Bratislava nesúhlasí so zriadením záložného  práva k dotknutým 

pozemkom v prospech žiadateľa. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 1195/2013, ktorým zastupiteľstvo 

vzalo na vedomie Správu o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave, oboznámilo sa so skutočnosťou, že 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. 
Okrem toho zastupiteľstvo poverilo primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 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 na základe výslovnej požiadavky 
žiadateľa 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 špecifikované ešte pod iným (predchádzajúcim) parcelným číslom. 



Táto skutočnosť (iné, vtedy platné parcelné číslo) však  podľa nášho názoru nepredstavuje prekážku 
pre získanie stavebného povolenia. 
 
Na základe prijatého uznesenia sa dňa 6. 8. 2013 uskutočnilo stretnutie zástupcov mesta 
a spoločnosti Transprojekt s. r. o.  
 
Zástupcovia spoločnosti zosumarizovali svoje požiadavky, ktorých vyriešenie považujú za 
nevyhnutné pre úspešnú realizáciu projektu, do 14 bodov (uvedené v rámikoch), ktoré nazvali 
Požiadavky na Hlavné mesto SR Bratislava v súvislosti s realizáciou projektu 
„Predstaničného námestia Hlavnej stanice ŽSR“ v Bratislave.  K jednotlivým bodom 
uvádzame stanovisko oddelenia správy nehnuteľností, s ktorým bol investor oboznámený                
a nevzniesol voči nemu žiadne pripomienky. 
 
1.požiadavka investora 
Hlavné mesto SR Bratislava zriadi vlastnícke alebo iné práva k dotknutým pozemkom pre  
Transprojekt pre účely získania stavebných povolení pre projekt, jeho výstavbu a bankové 
financovanie.    Hlavné mesto SR Bratislava zriadi vlastnícke alebo iné právo k dotknutým 
pozemkom stavby podľa právoplatného územného rozhodnutia stavby„ Predstaničný priestor 
Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave „ pre  Transprojekt, s.r.o. za účelom získania búracích 
povolení, stavebných povolení, na užívanie verejného priestranstva , výstavbu a bankové 
financovanie  
 
Stanovisko odd. správy nehnuteľností (ďalej len SNM)   
Čo sa týka potreby zriadenia takého právneho vzťahu, i naďalej považujeme túto požiadavku 
za neodôvodnenú, keďže samotnú ZBKZ považujeme z hľadiska preukázania iného práva 
k dotknutým pozemkom za postačujúcu pre vydanie stavebných povolení. Dôkazom tohto 
nášho právneho záveru je i tá skutočnosť, že spoločnosť Transprojekt dňa 26.06.2013 podala 
na MČ Bratislava – Staré Mesto žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 3 stavebné 
objekty, ktoré by sa mali realizovať aj na pozemku parc. č. 23096/1, ktorý je vlastníctvom 
hlavného mesta a je predmetom ZBKZ. 
 
Ak však Transprojekt s. r. o. nezdieľa tento názor, na základe jeho výslovnej písomnej 
požiadavky o zriadenie vecných bremien, resp. o prevod pozemkov, v ktorých bude dostatočne 
relevantným spôsobom odôvodnená potreba uzatvorenia nového zmluvného záväzku, 
neodvolávajúc sa na stavebné konania, odd. správy  nehnuteľností poskytne potrebnú 
súčinnosť (spočívajúcu v spracovaní žiadosti) a jej predložení na rokovanie MsZ.     
 
Zástupcovia spoločnosti Transprojekt s. r. o. boli upozornení na skutočnosť, že požiadavka 
zrealizovať nový zmluvný vzťah kvôli získaniu bankového financovania je požiadavkou, 
ktorá sa objavuje po prvýkrát a nekorešponduje so ZBKZ a boli upozornení, že v prípade 
trvania na tejto požiadavke, bude hlavné mesto požadovať odpovede minimálne na nasledovné 
otázky :  
 
A. Otázky v prípade, že Transprojekt bude žiadať uzatvorenie riadnej KZ : 

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

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

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



-          v akom časovom horizonte po podpise Kúpnej zmluvy žiadateľ očakáva začatie 
stavebných prác v rámci projektu 

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

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

B. Všeobecné otázky :  

-          aké sú návrhy žiadateľa pre prípad, že stavebné práce nebudú  dokončené do konca 
roka 2016 (resp. polky roka 2017) ako je to dojednané v súčasnej zmluve o budúcej kúpnej 
zmluve 

-          ako je pripravené financovanie výstavby objektov v rámci projektu (odkiaľ, v akej 
výške, aká je predpokladaná equity žiadateľa). 

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

2. požiadavka investora: 
 Vzhľadom na to, že pôjde o osobitný spôsob užívania verejného priestranstva pre potreby 
hlavného mesta (výstavbu dopravnej infraštruktúry pre Hl. m. SR v rozsahu podľa Zmluvy o 
budúcej kúpnej zmluve a súvisiace záležitosti vrátane zriadenia a oplotenia staveniska, prístup 
autami a stavebnými mechanizmami, parkovanie vozidiel, búracie práce, rozkopávkové práce), 
Hl. m. SR Bratislava vydá povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva spoločnosťou 
Transprojekt s.r.o. v zmysle § 3 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Hl. m SR Bratislavy č. 
15/2012 z 13. decembra 2012 (ďalej len "Nariadenie"). Hl. m. SR Bratislava ako správca dane 
podľa § 1 ods. 2 Nariadenia zároveň potvrdí, že spoločnosť Transprojekt s.r.o. je oslobodená od 
dane v súlade s § 10 ods. 1 písm. f) Nariadenia;   

 
Stanovisko SNM 
 

Z pohľadu kompetencií oddelenia správy nehnuteľností túto požiadavku možno považovať za 
akceptovateľnú a opodstatnenú, k jej realizácií však môže dôjsť len ak budú splnené 
podmienky platných právnych predpisov, hlavne podmienky stanovené na základe  VZN 
15/2012 a vydanie povolenia by sa malo viazať až na právoplatnosť stavebného povolenia. Čo 
sa týka oslobodenia od dane, túto bude potrebné realizovať v súlade s § 10 ods. 1 písm. f) 
VZN 15/2012 (ktoré hovorí, že od dane je oslobodené hlavné mesto, mestské časti, fyzické 
osoby a právnické osoby, ktoré osobitným spôsobom užívajú verejné priestranstvo pre potreby 
hlavného mesta alebo mestských častí), pričom oprávnenie požiadať o oslobodenie obsahuje aj 
ZBKZ.  
 
V tejto súvislosti vyvstala tiež otázka, na platnosť ktorého stavebného povolenia je potrebné 
naviazať súčinnosť hlavného mesta SR Bratislava, a to s prihliadnutím na skutočnosť, že pri 
projekte takého významu bude stavebných povolení niekoľko desiatok. Z tohto dôvodu bude 
potrebné túto otázku ešte doriešiť, aby sa predišlo možným problémom prameniacim 
v rozdielnej interpretácií. 

 
 
 
 



3.požiadavka investora 
  Súčinnosť pri získavaní stavebných povolení pre projekt vrátane včasného vydávania všetkých 
potrebných súhlasov a povolení zo strany Hl. m. SR Bratislava a právnických osôb založených 
hlavným mestom ;  

 
Stanovisko OSN 
 

Oddelenie správy nehnuteľností poskytne maximálnu súčinnosť pri získavaní stavebných 
povolení pre projekt a v rámci svojich možností poskytne súčinnosť i pri včasnom vydávaní 
všetkých potrebných súhlasov a povolení zo strany Hl. m. SR Bratislava tak, ako to vyplýva zo 
ZBKZ.  

 
 
4. požiadavka investora 
 Schválenie prevodu pozemkov  23093/4, 23093/39, 23093/40, 23093/29 za cenu určenú 
znaleckým posudkom, Mestským zastupiteľstvom a ich prevod na spoločnosť Transprojekt, s.r.o.     
pozn.: parc. č. 23093/39, 23093/40 nie sú uvedené v územnom rozhodnutí, lebo vznikli dodatočne 
odčlenením z pozemku parc.č. ..........., uvedenej v ÚR... 

 
Stanovisko OSN  
 

Podľa názoru hlavného mesta s výnimkou pozemku parc. č. 23093/29 vo výmere 10 m2, 
ktorého potreba vyvstala až dodatočne a nie je predmetom ZBKZ, ostatné pozemky touto 
zmluvou pokryté sú, keďže zmluva v Čl. 1 obsahuje záväzok budúceho predávajúceho previesť 
na budúceho kupujúceho aj pozemok parc. č.  23093/4, z ktorého zvyšné pozemky vznikli. 
V tomto štádiu však investor nepreukázal, že by pozemok parc. č. 23093/29 potreboval, tzn. že 
ide o požiadavku vznesenú stavebným úradom. 
 
Pozn. : touto požiadavkou sa zaoberalo MsZ a uznesenie č. 1195/2013 obsahuje mechanizmus 
riešenia tohto problému 
 

5. požiadavka investora 
 Súčinnosť pre zriadenie staveniska, ktoré musí  
a) byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života 
alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,  
b) byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,  
c)mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 
stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej 
pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,  
d) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie 
zariadenia staveniska,  
e)umožňovať bezpečný pohyb osob vykonávajúcich stavebné práce,  
f) mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,  
g) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich 
stavebné práce,  
h) byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku              
a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia   
i)na stavenisku musí byť prítomná po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená 
stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného 
dohľadu;  

 
 
 

 



Stanovisko OSN : 
 

Táto požiadavka bola taktiež na úrovni oddelenia správy nehnuteľností vyhodnotená ako 
dôvodná, a to vzhľadom na skutočnosť, že pri stavebných prácach bude potrebné skĺbiť jednak 
dodržanie prísnych bezpečnostných podmienok, ktoré musí spĺňať stavenisko a jednak 
zabezpečenie fungovania dopravy v záujmovej oblasti. Podmienky pre zriadenie staveniska za 
účelom realizácie jednotlivých stavebných objektov navyše vyplývajú z podmienok 
stavebného povolenia a z Projektu organizácie výstavby (POV) a Projektu organizácie dopravy 
(POD), ktoré vypracúva a na účely vydania stavebného povolenia predkladá stavebnému úradu 
stavebník. POV a POD je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ku 
ktorej sa vyjadrujú jednotlivé dotknuté orgány z hľadiska nimi chránených verejných záujmov 
a uplatňujú k nej pripomienky. Zo strany odd. správy nehnuteľností (ďalej len OSN), preto 
neboli vznesené žiadne výhrady voči tomu, aby ako dotknutý orgán, resp. ako vlastník 
dotknutých pozemkov bolo súčinné pri posudzovaní stavebníkom predloženej POV a POD 
a aby následne bolo rovnako súčinné pri zariaďovaní staveniska. Splnenie tejto požiadavky 
však takisto musí byť viazané na nadobudnutie právoplatnosti príslušných stavebných 
povolení a stavebník môže očakávať súčinnosť len v rámci zákonných a faktických možností, 
ktoré OSN prislúchajú.  
 

 
 
6.požiadavka investora 
 Súhlas Hlavného mesta SR Bratislava na zriadenie záložných práv k dotknutým pozemkom za 
účelom získania úveru na realizáciu projektu Predstaničného námestia; 

 
Stanovisko OSN 

Takáto požiadavka, pokiaľ by na nej žiadateľ trval, jednak ide nad rámec zmluvy a okrem toho 
na jej uskutočnenie je nevyhnutné uznesenie mestského zastupiteľstva. Aj v tomto prípade platí, 
že Transprojekt musí požiadať o vyslovenie súhlasu hlavného mesta (prostredníctvom MsZ) so 
zriadením záložných práv k dotknutým pozemkom v jeho vlastníctve. V žiadosti je však nutné 
vymedziť účel, dôvod a výšku sumy, na ktorú sa budú pozemky zakladať, finančnú inštitúciu 
poskytujúcu úver a deklarovať poskytnutie relevantných záruk zo strany investora, aby 
zastupiteľský zbor disponoval dostatočnou sumou informácií. Pokiaľ ide o financovanie 
projektu, hlavné mesto by privítalo také riešenie, aby na výstavbu infraštruktúry, ktorá sa má 
odovzdať hlavnému mestu, boli použité finančné prostriedky mimo úveru (equity) a záložné 
právo sa zriadilo až po vystavaní a odovzdaní infraštruktúry mestu. 
 
Pozn. : Požiadavka takéhoto charakteru (žiadosť o súhlas so zriadením záložného práva                  
k pozemkom vo vlastníctve hlavného mesta) bola zo strany spoločnosti Transprojekt vyslovená 
po prvýkrát , dosiaľ nebolo deklarované, že na výstavbu bude využívať zdroje, ktorých získanie 
sa bude viazať na obmedzenie vlastníckych práv hlavného mesta k pozemkom v záujmovom 
území.    

 
7. požiadavka investora 
Vyňatie dotknutých  vypísať konkrétne parcely pozemkov zo správy DPB, a.s., resp. ukončenie 
zmluvy s DPB, a.s.;  

 
Stanovisko OSN 
 

Touto otázkou sa hlavné mesto už intenzívne zaoberá, pripravuje sa dodatok k Zmluve 
o spravovaní, ktorého predmetom bude vyňatie pozemkov nachádzajúcich sa v záujmovom 
území zo správy dopravného podniku. V tejto veci prebehlo aj rokovanie s generálnym 
riaditeľom DPB. Z dôvodu zabezpečenia súčasnej plynulosti dopravy však k odňatiu správy 



bude pristúpené až po získaní právoplatného stavebného povolenia, teda až v čase, keď reálne 
vznikne potreba spoločnosti Transprojekt s. r. o. mať pozemky fyzicky k dispozícií.    

 
8. požiadavka investora 
Ukončenie nájomnej zmluvy s Mestským parkovacím systémom;  
Ukončenie nájomnej zmluvy s parc. č........konkretizovať................., ktoré sú uzatvorené 
s Mestským parkovacím systémom 

 
Stanovisko OSN 

Túto otázku je možné vyriešiť operatívne, po vydaní stavebného povolenia, jej okamžité 
riešenie je momentálne predčasné z rovnakých dôvodov, ako sú uvedené v bode 7. 

 
9. požiadavka investora 
Súčinnosť Hlavného mesta SR Bratislava pri odstránení všetkých stavieb a technických 
zariadení nachádzajúcich sa na dotknutých pozemkoch a súčinnosť pri vykonaní 
súvisiaceho súpisu všetkých dotknutých zariadení a stavieb;  

 
Stanovisko OSN 

Považujeme za potrebné podotknúť, že spoločnosť Transprojekt opakovane, naposledy na 
stretnutí dňa 17.06.2013, ubezpečila, že disponuje týmto súpisom a poskytne ho hlavnému 
mestu. Doteraz sa tak nestalo. Z tohto dôvodu nie je možné v tejto chvíli určiť, v akej miere 
hlavné mesto môže poskytnúť súčinnosť pri odstraňovaní stavieb, avšak v rámci svojich 
možností sa poskytnutiu súčinnosti v maximálnej možnej miere nebráni 
 

10. požiadavka investora 
Poskytnutie plnomocenstva Transprojektu k preskúmaniu všetkých právnych listín v 
súvislosti s plánovaným auditom mestských pozemkov;  

 
Stanovisko OSN 

Pri riešení tejto otázky už hlavné mesto niekoľkokrát deklarovalo svoju ochotu poskytnúť 
potrebnú súčinnosť, došlo k ústnej dohode, že Transprojekt s. r. o. poskytne hlavnému 
mestu text/návrh požadovaného plnomocenstva vyhovujúci jeho potrebám, aby mesto 
posúdilo, či jeho obsah nebude v rozpore so všeobecne záväznými a internými predpismi, 
prípadne nebude v rozpore so záujmami samosprávy.  
Dňa 11. 9. 2013 bol prostredníctvom e – mailovej pošty doručený návrh plnomocenstva,  
ktorý prikladáme v prílohe a ktorý v súčasnosti analyzujeme.  

 
11. požiadavka investora 
Súčinnosť hlavného mesta pri riešení právnych nárokov tretích osôb týkajúcich sa 
pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta.  

 
Stanovisko OSN 

Táto požiadavka nebola nijako bližšie špecifikovaná, zástupca Transprojektu uviedol, že sa 
domnieva, že v minulosti prebiehal v záujmovom území súdny spor medzi ŽSR a HM. 
Hlavné mesto nemá vedomosť o možných právnych nárokoch tretích osôb týkajúcich sa 
pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta, pri riešení ktorých by bola nutná jeho súčinnosť, 
ak však takáto potreba vyvstane, súčinnosť bude poskytnutá 
 
 
 
 
 
 



12. požiadavka 
 Súčinnosť pri prípadnom vydávaní čiastkových záväzných stanovísk k odkonzultovaným 
zmenám stavebných objektov pred dokončením.  

 
Odd. správy nehnuteľností na svojej úrovni v tomto smere poskytne pomoc 
zodpovedajúcu svojim právomociam vyplývajúcim z existujúcej vnútornej organizačnej 
štruktúry, vecne príslušné na riešenie tejto otázky je odd. koordinácie dopravných 
systémov. 
Zástupcovia Transprojektu boli upozornení, že vzhľadom na skutočnosť, že plánovaná 
investícia sa zásadným spôsobom týka dopravy a dopravných systémov, je nevyhnutné, 
aby došlo k nadviazaniu úzkej spolupráce s oddelením koordinácie dopravných systémov 
minimálne na úrovni projekt managera projektu Predstaničné námestie za spoločnosť 
Transprojekt. 

 
 
13. požiadavka investora 
Súčinnosť a poskytnutie podkladov k aktualizácii dopravnej štúdie ( Pražská ul., Šancová ul, 
Štefánikova ul.) 

 
Táto požiadavka bude riešená na úrovni odd. koordinácie dopravných systémov, ktoré je 
vecne príslušné túto problematiku odborne zastrešiť. 

 
14. Pokúsiť sa integrovať do dodatku súpis a popis prác, ktoré majú byť vykonané ako 
hmotné plnenie a skúsiť zabudovať možnosť automatického akceptovania vyvolaných zmien 
napríklad formuláciou vybudovať …., alebo podobné, rovnako funkčné.  

 
Vezmúc do úvahy skutočnosť, že na júnovom zasadnutí MsZ bol sformulovaný záver, že 
prípadný dodatok k existujúcej ZBKZ musí (s výnimkou posunutia termínov na plnenie) 
ísť v intenciách základnej zmluvy, tak v prípade, že spoločnosť Transprojekt na tejto 
požiadavke trvá, je potrebné exaktne vyšpecifikovať požadované zmeny a tento návrh 
predložiť na prerokovanie MsZ. 

 
Záver :  

Hlavné mesto je v operatívnom kontakte so spoločnosťou Transprojekt, uskutočňujú sa 
stretnutia, ktorých predmetom je rokovanie o problémoch, ktoré je v súvislosti s realizáciou 
projektu potrebné vyriešiť.   
Kroky, ktoré investor v poslednom čase vykonal, a to najmä skutočnosť, že podal žiadosť o prvé 
stavebné povolenie, sú zo strany mesta vítané.  

Podanie žiadosti o prvé stavebné povolenie možno bezpochyby považovať za  
prelomový krok, keďže jednak jasne deklaruje pripravenosť investora zahájiť práce na 
projekte a jednak potvrdzuje názor hlavného mesta, že v súčasnosti platná Zmluva 
o budúcej kúpnej zmluve je dostatočným inštitútom na podanie žiadosti o stavebné 
povolenie. Taktiež možno pozitívne ohodnotiť pripravenosť investora pokračovať 
v nastúpenom trende (podávať ďalšie žiadosti o stavebné povolenia, ktorých vzhľadom na 
rozsiahlosť projektu bude niekoľko desiatok) a odstraňovať prekážky, ktoré proces 
výstavby brzdia. 

Hlavné mesto je, v záujme skultúrnenia priestoru hlavnej stanice, ktorý nie je možné 
považovať ani za vyhovujúci, ani za kultúrny, či reprezentatívny,  pripravené v plnom rozsahu 
poskytnúť súčinnosť pri procesoch potrebných pre samotnú fyzickú realizáciu v rámci svojich 
zákonných možností a na obidvoch stranách panuje zhoda, že takáto súčinnosť  bude viazaná 
na existenciu právoplatných  stavebných povolení. 

Zástupcovia obidvoch strán skonštatovali, že pri realizácií projektu bude potrebné 
postupovať tak, aby v čo najväčšej možnej miere bola zabezpečená plynulosť dopravy, ktorá 
je v záujmovom území sústredená. 



Z nastoleného trendu možno usúdiť, že existuje vôľa naplniť Zmluvu o budúcej kúpnej 
zmluve, a prispieť tak k sfunkčneniu predstaničného priestoru, čo následne povedie 
k skvalitneniu dopravy, služieb a k zhumanizovaniu  celého priestranstva v prospech 
obyvateľov i návštevníkov.  

Informačný materiál bol prerokovaný na zasadnutí Operatívnej porady primátora, ktorá sa 
konala dňa 9. 9. 2013 ako bod 10 e.  

Z rokovania vyplynula požiadavka zapracovať do materiálu nasledovné požiadavky 
hlavného mesta :   

 
-  neodpredávať pozemky dotknuté investičným zámerom  do vlastníctva žiadateľa skôr, 
ako bolo dojednané v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve, tzn. pred 31. 12. 2016 
-  nesúhlasiť so zriadením záložného  práva k dotknutým pozemkom v prospech žiadateľa. 
 
 

 
















































