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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

 
1. odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy, k. ú. Ružinov, zvereného 

do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy na 
základe zverovacieho protokolu zo dňa 30. 6. 1994, zverovacieho protokolu č. 8111000196 zo 
dňa 29. 5. 1996 a zverovacieho protokolu č. 118803961100 zo dňa 20. 12. 2011, nehnuteľností 
v k. ú. Nivy, pozemkov registra "C":  

1.1.     parc. č.   9749/1 - zastavané. plochy. a nádvoria vo výmere 866 m2, LV č. 1, 
      parc. č. 9749/12 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 778 m2, LV č. 797, 
      parc. č. 9749/36 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 267 m2, LV č. 1, 
      parc. č. 9749/38 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 181 m2, LV č. 1,  
      parc. č. 9749/40 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2, LV č. 1, 
      parc. č. 9749/41 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, LV č. 1, 
      parc. č. 9749/42 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 34 m2, LV č. 1, 
      parc. č. 9749/43 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2, LV č. 1, 
      parc. č. 9749/44 - zastavané plochy. a nádvoria vo výmere 37 m2, LV č. 1, 
      parc. č. 9749/45 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 751 m2, LV č. 1, 
a stavby súpis. č. 4944 - Mlynské nivy 37, 39, 41 na parc. č. 9749/1, LV č. 1 a stavby súpis.            
č. 1730 na parc. č. 9749/12, LV č. 797, podľa Čl. 80 ods. 2 písm. w) bod 1 Štatútu hlavného mesta 
SR Bratislavy, z dôvodu, že ide o majetok, ktorý hlavné mesto SR Bratislava potrebuje vo verejnom 
záujme na verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie. 
 
2. Predaj nehnuteľností v k. ú. Nivy: 
 
Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pozemkov registra "C":  
2.1    parc. č. 9749/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 866 m2, LV č. 1, 
2.2    parc. č. 9749/12 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 778 m2, LV č. 797, 
2.3     parc. č. 9749/13 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
2.4     parc. č. 9749/14 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
2.5     parc. č. 9749/15 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
2.6     parc. č. 9749/16 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
2.7     parc. č. 9749/17 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
2.8     parc. č. 9749/18 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1 
2.9     parc. č. 9749/19 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1 
2.10 parc. č. 9749/20 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
2.11 parc. č. 9749/35 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 708 m2, LV č. 1 
2.12 parc. č. 9749/36 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 267 m2, LV č. 1, 
2.13 parc. č. 9749/38 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 181 m2, LV č. 1,  
2.14 parc. č. 9749/39 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1319 m2, LV č. 1, 



2.15 parc. č. 9749/40 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2, LV č. 1, 
2.16 parc. č. 9749/41 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, LV č. 1, 
2.17 parc. č. 9749/42 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 34 m2, LV č. 1, 
2.18 parc. č. 9749/43 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2, LV č. 1, 
2.19 parc. č. 9749/44 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m2, LV č. 1, 
2.20 parc. č. 9749/45 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 751 m2, LV č. 1, 
a stavby súpis. č. 4944 - Mlynské nivy 37,39,41 na parc. č. 9749/1, LV č. 1 a stavby súpis.                      
č. 1730 na parc. č. 9749/12, LV č. 797, za cenu celkom 2 586 722,62 Eur, obchodnej spoločnosti 
Twin City a.s., Prievozská 4, Bratislava, IČO 35872217, 
 
s podmienkami: 
 
Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
Kupujúci uhradí kúpnu cenu v dvoch splátkach nasledovne:  
 

1. splátka: 1 586 722,62 Eur do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami,  
2. splátka: 1 000 000,00 Eur do 2 rokov odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami za predpokladu, že predávajúci jednak predloží kupujúcemu listiny preukazujúce, že 
došlo ku konečnému vysporiadaniu sporu, vedeného na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 
12C/90/2004 a súčasne listiny preukazujúce majetkovoprávne usporiadanie stavieb – garáží 
nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 9749/13, 9749/14, 9749/15, 
9749/16, 9749/17, 9749/18, 9749/19, 9749/20 a jednak v tejto lehote zabezpečí kupujúcemu 
nerušené užívanie budovy (vysťahovanie mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy   z predmetu predaja).  Hlavné mesto SR Bratislava podá návrh 
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení 2. splátky kúpnej ceny, 
a až do povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti bude hlavné mesto SR 
Bratislava jediným a neobmedzeným vlastníkom predmetu kúpnej zmluvy. 

 
3. Zmluva bude obsahovať ustanovenie, že v prípade, ak sa hlavnému mestu SR Bratislave do 2 

rokov odo dňa obojstranného podpísania kúpnej zmluvy nepodarí zabezpečiť splnenie 
podmienok, ktorými je podmienená úhrada 2. splátky vo výške 1 000 000,00  Eur, bude mať 
kupujúci možnosť od zmluvy odstúpiť, pričom jedinou povinnosťou, ktorá hlavnému mestu SR 
Bratislave z odstúpenia od zmluvy vyplynie, bude povinnosť vrátiť kupujúcemu prvú časť 
dovtedy vyplatenej kúpnej ceny a okrem toho si zmluvné strany nebudú voči sebe uplatňovať zo 
zaniknutej zmluvy žiadne ďalšie plnenia a sankcie, alebo si zmluvné strany ďalšie pokračovanie 
zmluvného vzťahu upravia písomným dodatkom k zmluve schváleným Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy.  

 
4. Zmluva bude taktiež obsahovať záväzok, že spoločnosť Twin City a.s., ponechá mestskú 

príspevkovú organizáciu MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy bezodplatne užívať 
v doterajšom rozsahu všetky nehnuteľnosti, ktoré má mestská príspevková organizácia 
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy zverené do správy, vrátane možnosti ich 
podnajímať a ponechať si takto získaný výťažok, a to počas obdobia dvoch rokov odo dňa 
obojstranného podpisu kúpnej zmluvy alebo do doby, kým jej zo strany hlavného mesta SR 
Bratislavy nebude do užívania poskytnuté iné sídlo a spoločnosť priestory tvoriace predmet tejto 
zmluvy uvoľní, pokiaľ táto skutočnosť nastane pred uplynutím dvojročnej lehoty. Užívanie počas 
tejto doby bude nerušené a kupujúci si voči hlavnému mestu SR Bratislave, ani voči mestskej 
príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy počas tejto doby nebude 
uplatňovať žiadne sankcie, ani si nárokovať z tohto titulu žiadne plnenia. 
  



Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že pozemky a stavby, 
ktoré sú predmetom predaja budú spolu s pozemkami, ktoré už sú vo vlastníctve kupujúceho využité 
pre výstavbu multifunkčného projektu TWIN CITY, ktorého súčasťou je vybudovanie novej 
autobusovej stanice ako významného regionálneho dopravného uzla. Po nadobudnutí vlastníckeho 
práva k nehnuteľnostiam budú tieto nehnuteľnosti začlenené do urbanistického bloku TWIN CITY 
SEVER ako významného moderného mestotvorného prvku, čo výrazne zlepší aj dopravnú situáciu 
a prehľadnosť v celej lokalite a pomôže pri rozvoji hlavného mesta SR Bratislavy.  

 
2. poveruje  

 
primátora hlavného mesta SR Bratislava,  
aby po uhradení prvej splátky kúpnej ceny vo výške 1 586 722,62 Eur na účet hlavného mesta SR 
Bratislavy: 
 
1. podnikol všetky potrebné kroky smerujúce k presídleniu mestskej príspevkovej organizácie 

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy z budovy na Svätoplukovej ulici, kde sídli 
v súčasnosti, do iného vhodného objektu, ktorý bude  pre potreby činnosti tejto organizácie 
vyhovujúci tak, aby mohla pre obyvateľov hlavného mesta SR Bratislava zabezpečovať 
poskytovanie služieb v oblasti pohrebníctva v doterajšom rozsahu, 
 

2. rokoval o mimosúdnej dohode s navrhovateľmi v právnej veci Walter Klamo a spol. proti 
hlavnému mestu SR Bratislave o určenie povinnosti uzavrieť zmluvu, 

 
3. rokoval o majetkovoprávnom usporiadaní vlastníctva stavieb – garáží vo vlastníctve tretích osôb, 

nachádzajúcich sa na záujmových pozemkoch.   
 

3. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby vykonal všetky potrebné kroky smerujúce k odovzdaniu priestorov v budove na Šafárikovom 
námestí č. 3 (sídlo SNS), stavba súpis. č. 76 na pozemku registra „C“, parc. č. 8934, LV č. 1656 
v k. ú. Staré Mesto mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy do užívania tak, aby táto mohla prevádzkovať svoju činnosť pre obyvateľov hlavného 
mesta SR Bratislava a zabezpečovať poskytovanie služieb v oblasti pohrebníctva v doterajšom 
rozsahu, ako aj k vykonaniu všetkých krokov potrebných  k zabezpečeniu dostatočného počtu 
parkovacích miest pre potreby mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy a jej klientov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 

PREDMET    : Návrh na a predaj nehnuteľností v k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1,   
9749/12-20, 35, 36, 38-45 a stavieb súpis. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súpis. 
č. 1730 na parc. č. 9749/12  a odňatie správy nehnuteľností v Bratislave, k. ú. 
Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 9749/12, 36, 38, 40-45 a stavieb súpis. č. 
4944 na parc. č. 9749/1 a súpis. č. 1730 na parc. č. 9749/12, mestskej 
príspevkovej organizácii MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy  

 
ŽIADATE Ľ   :          Twin City a.s.             
                                   Prievozská 4, 821 09 Bratislava 
                                   IČO 35 872 217 
                                      
                                     
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.      druh pozemku           výmera v m2             LV č.                správa         . 
9749/1                 zast. pl. a nádvoria                    866                          1                  MARIANUM 
9749/12               zast. pl. a nádvoria                    778                        797                MARIANUM  
9749/13               zast. pl. a nádvoria                      18                          1                  hl. m. SR BA 
9749/14               zast. pl. a nádvoria                      18                          1                  hl. m. SR BA 
9749/15               zast. pl. a nádvoria                      18                          1                  hl. m. SR BA             
9749/16               zast. pl. a nádvoria                      18                          1                  hl. m. SR BA 
9749/17               zast. pl. a nádvoria                      18                          1                  hl. m. SR BA 
9749/18               zast. pl. a nádvoria                      18                          1                  hl. m. SR BA 
9749/19               zast. pl. a nádvoria                      18                          1                  hl. m. SR BA  
9749/20               zast. pl. a nádvoria                      18                          1                  hl. m. SR BA  
9749/35               zast. pl. a nádvoria                    708                          1                  hl. m. SR BA 
9749/36               zast. pl. a nádvoria                    267                          1                  MARIANUM 
9749/38               zast. pl. a nádvoria                    181                          1                  MARIANUM  
9749/39               zast. pl. a nádvoria                  1319                          1                  hl. m. SR BA 
9749/40               zast. pl. a nádvoria                      30                          1                  MARIANUM 
9749/41               zast. pl. a nádvoria                        5                          1                  MARIANUM 
9749/42               zast. pl. a nádvoria                      34                          1                  MARIANUM   
9749/43               zast. pl. a nádvoria                      12                          1                  MARIANUM 
9749/44               zast. pl. a nádvoria                      37                          1                  MARIANUM 
9749/45               zast. pl. a nádvoria                     751                         1                  MARIANUM 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                        spolu:            5132 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA STAVEB  
 
súp. č.                              na parc. č.                           LV č.                správa            . 
1730                                     9749/12                                        797                  MARIANUM 
4944                                     9749/1                                           1                     MARIANUM  
 
 
 
 
 
 



A. SKUTKOVÝ STAV  
 
 Dňa 28.1.2013 bol predložený do operatívnej porady primátora ako bod 14a materiál        
pod názvom „Úloha z operatívnej porady primátora hlavného mesta SR Bratislavy konanej dňa 
17.9.2012 – bod 16.1. Informácia o stave objektu ZUŠ Podjavorinskej a neobsadených bytov 
v oboch budovách zverených do správy mestskej príspevkovej organizácie Marianum – 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy – odzveriť byty“. K tomuto materiálu bol prijatý záver, že informácia 
o stave objektu ZUŠ Podjavorinskej a neobsadených bytoch v oboch budovách zverených do správy 
p.o. Marianum sa berie na vedomie – s úlohou odzveriť byty a rokovať s HB Reavis o možnej kúpe 
objektov. 
 
 Dňa 17.5.2013 doručila spoločnosť Twin City a.s. mestu svoju žiadosť o odkúpenie 
nehnuteľností tvoriacich predmet predaja. Akcionárom spoločnosti Twin City a.s. je spoločnosť HB 
Reavis B.V., so sídlom v Amsterdame. K žiadosti bol priložený znalecký posudok  č. 38/2013 zo 
dňa 11.5.2013 vypracovaný znalkyňou Ing. arch. Ivetou Horákovou, ktorá trhovú hodnotu 
nehnuteľností odhadla na sumu  2 200 000,00 Eur vrátane DPH. Znalecký posudok bol 
vypracovaný na základe objednávky žiadateľa. 
 
 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v mesiaci jún 2013 bol predložený materiál, 
ktorého predmetom bol návrh na schválenie odňatia správy predmetných nehnuteľností  
mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta SR Bratislavy 
a zároveň návrh na predaj nehnuteľností spoločnosti Twin City a.s.. Materiál nezískal 
uznesenie. Na základe požiadaviek vznesených mestským zastupiteľstvom došlo na základe 
rokovaní so žiadateľom k zmenám v pôvodne predkladanom materiáli a k zmenám pôvodne 
dojednaných podmienok. 
 
 Spoločnosť Twin City a.s. je vlastníkom nehnuteľností, nachádzajúcich sa v bezprostrednej 
blízkosti špecifikovaných nehnuteľností, a to nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto zapísaných  na : 
- LV č. 7076 (pozemky registra „C“, parc. č. 9110/1,17,18,22,23,26,42, 9118/11-13,20-23, 
9120/7,63,65, 21788/2,6,8, 21789/2,10,11,20, 21844/10,11),  
- LV č. 2792 (pozemky registra „C“, parc. č. 9110/4, 9120/64),  
- LV č. 4412 (pozemky registra „C“, parc. č. 9095/3,6,9),  
nehnuteľností v k. ú. Nivy zapísaných na  
- LV č. 3872 (pozemky registra „C“, parc. č. 9751, 9753/1-5, 9764, 9765/1,26),  
- LV č. 1377 (pozemky registra „C“, parc. č. 9749/7-10,29,30,32),  
- LV č. 4010 (pozemok registra „C“ parc. č. 9757/1),  
- LV č. 3150 (pozemky registra „C“, parc. č. 9749/2,31).  
Na LV č. 3150 je ako vlastník pozemkov uvedená spoločnosť Land Capital a.s., čo bolo obchodné 
meno spoločnosti Twin City a.s. do 18.2.2005, ako to vyplýva z výpisu z obchodného registra. 
Spoločnosť Land Capital a.s. a Spoločnosť Twin City a.s. je ten istý právny subjekt len s novým 
obchodným menom.  
 
 Pozemky a stavby, ktoré sú predmetom predaja by mali byť spolu s pozemkami, ktoré už sú 
vo vlastníctve žiadateľa, využité pre výstavbu multifunkčného projektu TWIN CITY, ktorého 
súčasťou je aj vybudovanie novej autobusovej stanice ako významného regionálneho dopravného 
uzla. Po nadobudnutí nehnuteľností budú tieto začlenené do urbanistického bloku TWIN CITY 
SEVER ako významného moderného mestotvorného prvku, čo výrazne zlepší aj dopravnú situáciu 
a prehľadnosť v celej lokalite a pomôže pri rozvoji hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
 
 
 
 
 



 
 Pre úplnosť je potrebné uviesť, že žiadosť o odkúpenie špecifikovaných nehnuteľností, ktoré 
sú predmetom tohto materiálu, podala aj spoločnosť BMBA s.r.o., Mudroňova 30, 811 01 
Bratislava, ktorej konateľ Ing. Alan Bíly, ktorý je spolu s manželkou MUDr. Martou Bílou 
bezpodielovým spoluvlastníkom 1/3 z nehnuteľností v k. ú. Nivy zapísaných na LV č. 3146 
(pozemky registra „C“, parc. č. 9749/4-6,23 a stavby súp. č. 4943 – učňovská dielňa na parc. č. 
9749/4), ktoré sa nachádzajú v bezprostrednom susedstve nehnuteľností tvoriacich predmet predaja. 
Spoločnosť BMBA s. r. o. ako právny subjekt v predmetnom území v súčasnosti nie je 
vlastníkom žiadnych nehnuteľností.  
Z dôvodu existencie dvoch záujemcov boli na základe informácií, ktoré vyšli najavo počas 
prerokovávania materiálu na mestskom zastupiteľstve, (e-mailová komunikácia, ktorou Ing. Bíly 
deklaroval, že záujem spoločnosti BMBA o kúpu areálu trvá aj za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom a ktorá je prílohou tohto materiálu), obidvaja záujemcovia boli elektronicky i písomne 
oslovení so žiadosťou o vyjadrenie, či sú pripravení za predpokladu, že by sa hlavné mesto 
rozhodlo vyhlásiť obchodú verejnú súťaž, ktorá by popri všeobecných a osobitných 
podmienkach obsahovala aj podmienky špecifické – (uvedené v návrhu uznesenia), tejto 
súťaže sa zúčastiť.  
 
Spoločnosť Twin City a.s. písomnú výzvu riadne prevzala vo svojom sídle, v sídle spoločnosti 
BMBA s. r. o., ktoré si v ochodnom registri uvádza (rodinný dom na Mudroňovej ulici) výzvu 
prevziať odmietli. 
 
Obidvaja záujemcovia svoj záujem deklarovali písomne i e-mailom, spoločnosť BMBA s. r. o. 
však len prostredníctvom svojej advokátskej kancelárie, a to napriek výslovnej žiadosti, aby 
záujem bol deklarovaný i štatutárom spoločnosti. Podľa vyjadrenia právneho zástupcu sa 
štatutár nachádzal v zahraničí a z tohto dôvodu sa nemohol vyjadriť osobne. 
  
Vzhľadom na špecifickosť lokality, ktorej súčasťou sú dotknuté pozemky a stavby, ktorá si 
jednoznačne vyžaduje nemalé investície do infraštruktúry, boli záujemcovia požiadaní, aby čo 
možno najpodrobnejšie špecifikovali, aké benefity, okrem kúpnej ceny, môže hlavné mesto 
v súvislosti s realizáciou nimi zamýšľaného projektu, očakávať. 
Spoločnosť Twin City a.s. predložila požadované informácie, ktoré tvoria prílohu tohto materiálu. 
Vyplýva z nich, že spoločnosť sa zaväzuje rešpektovať závery „Dopravno – inžinierskej štúdie pre 
zámer dostavby územie autobusovej stanice a prestavbu areálu Kablo na Mlynských nivách 
v Bratislave na polyfunkčné územie“ z roku 2010, vypracovanej spoločnosťou Pudos – Plus, spol. s. 
r. o., ktorá navrhuje rozšírenie ulice Mlynské nivy, v úseku od Svätoplukovej po Karadžičovu 
a zároveň rozširuje napojenie Svätoplukovej na Mlynské nivy. Spoločnosť je taktiež pripravená 
akceptovať požiadavku hlavnej architektky, aby ulica Mlynské nivy bola obohatená o zelené pásy 
strede, aj po okrajoch, čím by sa obohatil a skvalitnil mestský priestor. Pri rešpektovaní týchto 
požiadaviek je však nevyhnutné stavby, ktoré užíva MARIANUM asanovať a časť odkúpených 
pozemkov odovzdať aj s vybudovanými stavbami späť do správy hlavného mesta. Približná plocha 
špecifikovaných nehnuteľností, ktorá bude po zrealizovaní projektu slúžiť verejnosti a ako verejné 
priestory bude odovzdaná späť mestu bude cca 1565 m2, čo predstavuje cca 30% z celkovej plochy. 
Celkovo bude po dobudovaní projektu, pri rešpektovaní zámerov hlavného mesta na vytvorenie 
bulváru na Továrenskej a Chalupkovej ulici, hlavnému mestu odovzdaných cca 7311 m2. Celková 
investícia do infraštruktúry pri projektoch Twin City je odhadovaná na asi 31,8 mil Eur. 
 
Rovnakým spôsobom bol oslovený aj druhý žiadateľ, spoločnosť BMBA, s. r. o., ktorý listom 
zo dňa 14. 11. 2014 oznámil, že vzhľadom na závažné zistenia počas prípravných projekčných 
prác, kde jeho investičný zámer spočíval v rekonštrukcii stávajúcich objektov sa rozhodol 
ponuku stiahnuť a ani v budúcnosti sa žiadnej obchodnej verejnej súťaže nezúčastniť. Toto 
písomné vyjadrenie spolu s vizualizáciou pôvodne zamýšľaného projektu sú súčasťou 
materiálu.  
 



 
S obidvomi záujemcami sa uskutočnili osobné rokovania a obidvaja záujemcovia boli taktiež 
pozvaní na prezentáciu svojich investičných zámerov, ktorá sa uskutočnila 14. 11. 2013 
  
Z dôvodu stiahnutia druhej ponuky sa prezentácie zúčastnil len jeden subjekt, ktorým je 
spoločnosť Twin City a. s. žiadateľ  a podrobne odprezentoval svoj zámer, ktorý má v úmysle 
v území realizovať a zároveň odpovedal na otázky prítomných zástupcov poslaneckého zboru.  

Investície, ktoré spoločnosť Twin City vybuduje, majú za úlohu skvalitniť verejný priestor 
a vytvoriť väčší komfort najmä v oblasti dopravy, ktorý v súčasnosti nevyhovuje potrebám 
hlavného mesta.  

Investor má v úmysle posunúť stávajúcu uličnú čiaru a vytvori ť tak dostatočný priestor 
pre vybudovanie široko dimenzovaných chodníkov a cestných pruhov. Realizácií tohto 
zámeru v súčasnosti stoja v ceste dve prekážky, a to čerpacia stanica Slovnaft a budova, 
v ktorej sídli Marianum. Čerpaciu stanicu sa investorovi podarilo nadobudnúť do svojho 
portfólia a získaním špecifikovaných pozemkov a budov sa otvorí cesta k vytvoreniu kvalitnej, 
veľkoryso dimenzovanej a priamej komunikácie.  

Investor odpovedal aj na otázku, či bez špecifikovaných nehnuteľností je možné projekt 
zrealizovať a či sú tieto nevyhnutne potrebné pre rekonštrukciu autobusovej stanice. Existuje 
aj alternatíva, ktorú by bolo možné uskutočniť aj bez špecifikovaných nehnuteľností, avšak  
táto by znížila komfort aj urbanistickú kvalitu pri estoru (užšie pruhy, nemožnosť vytvoriť 
súvislý pruh, nemožnosť vytvoriť odbočovací pruh zo Svätoplukovej, absencia zelených pásov 
atď.), a v konečnom dôsledku by aj tak bolo potrebné vysporiadať sa s nevyhovujúcou 
dopravnou situáciou v území, ktorú možno v súčasnosti považovať za kolíznu, a to nielen 
v oblasti Mlynské Nivy, ale najmä v oblasti Svätoplukovej ulice, ktorá kapacitne nepostačuje 
potrebám verejnej dopravy a preto bude v blízkej budúcnosti nevyhnutné, aby ju mesto 
vyriešilo. Uviedol, že v tomto priestore sa otvára možnosť vytvoriť priamu cestu 
s vyhovujúcimi parametrami, čo možno v hlavnom meste považovať, vzhľadom na existujúcu 
zástavbu, za ojedinelý jav. 

 Presnejší časový horizont výstavby novej autobusovej stanice zástupcovia investora 
neuviedli, keďže táto okolnosť závisí vo veľkej miere od postupu, ktorý zvolí hlavné mesto 
a od administratívnych rozhodnutí (územné rozhodnutie, stavebné povolenie atď.), avšak 
deklaroval svoju pripravenosť, technickú i finančnú projekt uskutočniť a prezentoval svoj 
úmysel do dvoch rokov disponovať právoplatným stavebným povolením. Počas výstavby 
novej autobusovej stanice budú zabezpečené náhradné kapacity v objekte „Centrum 
Bottova“, ktorého vlastníkom je investor. 

Na stretnutí odznelo aj stanovisko hlavnej architektky, s ktorou investor pri tvorbe 
projektu spolupracuje a ktorá sa s predloženým konceptom z väčšej časti stotožnila. Uviedla, 
že momentálny stav územia je v nadväznosti na plánovanú výstavbu urbanisticky 
neakceptovateľný 
 
   

Predmetom predaja sú dve stavby 
1. Budova na Svätoplukovej ul. č.  1- 3   
2. Budova Mlynských Nivách č. 37- 41  
3. zastavané a priľahlé pozemky, ktoré sú uvedené v špecifikácií.  
 
ad 1) 
V budove na Svätoplukovej 1-3, ktorou je stavba súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12, sa 

nachádza sídlo mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM, Pohrebnej služby, Správy 
cintorínov, Viazarne vencov. MARIANUM v tejto stavbe užíva celkom 1106 m2, v ktorých je 
zahrnutá administratíva, pohrebná služba, sklady. Celkovo v budove pracuje do 40 zamestnancov 
tejto mestskej príspevkovej organizácie. Správca budovy MARIANUM okrem priestorov, ktoré 
užíva   pre účely svojho sídla, ďalšie priestory v tejto budove prenajíma (viď tabuľka č. 1 Prenajaté 
priestory Svätoplukova 1-3). Všetky nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú. Väčšinu 



nájomných zmlúv je možné vypovedať s výpovednou lehotou 3 mesiace, okrem nájomnej zmluvy 
so spoločnosťou FASHION SOS, s.r.o., v ktorej je výpovedná lehota dojednaná v trvaní                    
6 mesiacov. S existenciou týchto nájomných zmlúv je žiadateľ oboznámený. 

 
Existujúce ťarchy : 
a. V budove sa v súčasnosti nachádza sídlo m. p. o. Marianum 
Po prevode tejto budovy na tretiu osobu bude potrebné vyriešiť sídlo m. p. o. MARIANUM., 

a to buď presídlením m. p. o. MARIANUM do niektorej z budov, ktoré vlastní hl. m. SR Bratislava, 
resp. výstavbou novej budovy. M. p. o. MARIANUM bol ponúknutý areál na Bazovej ulici, ktorý je 
však podľa vyjadrenia riaditeľa organizácie pre  jej účely nevyužiteľný. V súčasnosti sú k dispozícií 
taktiež priestory v  budove na Šafárikovom námestí č. 3 (sídlo SNS), ktoré by kapacitne, priestorovo 
aj svojím umiestnením potrebám organizácie vyhovovali. 

 
ad 2) 
V budove na Mlynských Nivách 37-41, ktorou je stavba súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1, 

správca budovy MARIANUM taktiež prenajíma nebytové priestory (viď tabuľka č. 1 Prenajaté 
priestory Mlynské Nivy 37-41). Všetky nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú, väčšinu 
z nich možno vypovedať s výpovednou lehotou 3 mesiace.  

 
Priestory na prenájom nachádzajúce sa v budovách na Mlynských Nivách č. 37- 41 

a Svätoplukovej ul. č.  1- 3, ktoré sú v súčasnosti voľné, sú uvedené v tabuľke č. 2. 
 
 
Existujúce ťarchy : 
b. Nájomné zmluvy  
Nájomné zmluvy, ktorých predmetom je nájom nebytových priestorov v budovách na 

Mlynských Nivách č. 37- 41 a na Svätoplukovej ul. č.  1- 3, budú môcť byť po schválení tohto 
materiálu v mestskom zastupiteľstve buď vypovedané a uzatvorené nové, alebo v zmluvných 
vzťahoch bude môcť m. p. o. MARIANUM naďalej pokračovať a to po celú dobu, pokiaľ bude mať 
tieto nehnuteľnosti v užívaní, najdlhšie však po dobu dvoch rokov.  

c. Súdny spor 
 Stavba je zaťažená súdnym sporom  vedeným na Okresnom súde Bratislava II  pod sp. zn. 

12C/90/2004 vo veci navrhovateľa: Walter Klamo a spol. proti odporcovi: Hlavné mesto SR 
Bratislava, o určenie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu. Navrhovateľ je 
nájomcom priestoru na ulici Mlynské nivy č. 41 a dožaduje sa, aby s ním bola uzatvorená zmluva 
o prevode bytu podľa zákona  č. 182/1993 Z. z. 

 
V nadväznosti na požiadavku MsZ sa uskutočnilo informatívne rokovanie 

s navrhovateľmi, p. Walterom Klamom a p. Alenou Klamovou s cieľom zistiť, či sú naklonení 
myšlienke vyriešiť spor mimosúdne, na ktorom deklarovali, že na pokračovaní súdneho sporu 
netrvajú a sú ochotní rokovať o jeho možnom mimosúdnom ukončení. Navrhovateľom nebola 
predložená žiadna konkrétna ponuka. V tejto súvislosti návrh uznesenia obsahuje aj 
poverenie pre primátora hlavného mesta rokovať o mimosúdnej dohode.  

 
ad 3) 

3.1 pozemky parc. č. 9749/1,12,36,38,40-45, sú  zverené do správy MARIANUM ––     
Pohrebníctvo v Bratislave Mestská príspevková organizácia (ďalej len MARIANUM). 

       3.2  ostatné priľahlé pozemky k týmto stavbám, a to: parc. č. 9749/13-20,35,39 sú v priamej 
správe hl. mesta SR Bratislavy.  

3.2.1 - na pozemkoch parc. č. 9749/13-16 sa nachádzajú garáže vo vlastníctve spoločnosti 
EUROPE RENT s.r.o.,  

3.2.2 - na pozemkoch parc. č. 9749/17-20 sa nachádzajú garáže vo vlastníctve spoločnosti 
Vegga spol. s r.o.  



Existujúce ťarchy : 
d. Stavby vo vlastníctve iných osôb, nachádzajúce sa na predmetných pozemkoch 

 - ide o skutočnosť, ktorá do značnej miery obmedzuje voľné nakladanie s nehnuteľnosťou. Táto 
skutočnosť je zohľadnená v znaleckom posudku Ing. arch. Ivety Horákovej č. 38/2013, 
vypracovanej na základe objednávky žiadateľa, ktorá vypočítala, že predmetné stavby, ktoré 
vyhodnotila ako vecné bremeno, a teda ako závadu, znižujú hodnotu prevádzaných 
nehnuteľností o sumu 278 335.30 Eur. 
 
 

Pred úhradou druhej splátky kúpnej ceny, vo výške 1 mil. EUR bude potrebné vyriešiť  
i tento problém. 

Predpokladané finančné nároky na vyporiadanie sú uvedené v časti Analýza finančného 
dopadu vysporiadania existujúcich tiarch 

 
3.2.3 - časť pozemkov (pôvodne označených ako  parc. č. 9749/1 a parc. č.  9749/12), vo 

výmere 2450 m2  má v nájme Mestský parkovací systém, spol. s. r. o. Predmet nájmu je  zakreslený 
v kópii z mapy, ktorá tvorí prílohu nájomnej zmluvy.  
 
Pozn. : S existenciou tejto zmluvy je žiadateľ oboznámený  
 
 

Existujúce ťarchy : 
 

e. existencia Zmluvy o nájme č. 08-83-0726-03-00 (v prílohe materiálu), ktorá bola uzatvorená 
na dobu určitú od 1.10.2003 do 30.9.2008. V súčasnosti sa nájom konkludentne predlžuje v 
zmysle ustanovenia § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka, a to vždy na jeden rok.  
 
 

B. Právna analýza existujúcich tiarch 

 
a. Sídlo m. p. o. Marianum v budove 
- existencia tejto okolnosti bráni plnohodnotnému užívaniu budovy, preto, ako je to uvedené vyššie, 
je potrebné pred prevodom nehnuteľnosti vyriešiť presídlenie organizácie, a to buď presídlením m. 
p. o. MARIANUM do niektorej z budov, ktoré vlastní hl. m. SR Bratislava, kúpou už hotovej 
stavby, výstavbou novej budovy, resp. prenájmom zodpovedajúcich priestorov. Na vyriešenie tejto 
otázky bude mať hlavné mesto k dispozícií obdobie dvoch rokov, pričom vyriešiť problém 
s presídlením ZUŠ Podjavorinskej, ktorá v špecifikovaných priestoroch taktiež sídlila, sa 
podaril vyriešiť v horizonte jedného roka.  
 
Pozn. : Ako je uvedené vyššie, hlavné mesto vykonalo prieskum vhodných objektov, areál na 
Bazovej ulici bol zo strany organizácie MARIANUM ako nevyhovujúci odmietnutý. Ďalším veľmi 
vhodným objektom sa javí nehnuteľnosť na Šafárikovom námestí č. 3, v ktorej sa uvoľnili nebytové 
priestory na dvoch podlažiach a v prístavbe ( v ktorých doposiaľ sídlila SNS)  
 

Predpokladané finančné nároky na presťahovanie, resp. výstavbu nového sídla sú 
uvedené v časti Analýza finančného dopadu vysporiadania existujúcich tiarch 
 
b. Nájomné zmluvy  
- nájomné zmluvy, ktorých predmetom je nájom nebytových priestorov v budovách na Mlynských 
Nivách č. 37- 41 a na Svätoplukovej ul. č.  1- 3, nepredstavujú závažnejší právny problém. Všetky 
zmluvy majú dojednanú výpovednú lehotu, 3, resp. 6 mesiacov,  a teda budú môcť byť po schválení 
tohto materiálu v mestskom zastupiteľstve buď vypovedané a uzatvorené nové, alebo v zmluvných 
vzťahoch bude môcť m. p. o. Marianum zatiaľ pokračovať a budú vypovedané neskôr. Kupujúci 



má o existencii nájomných zmlúv vedomosť, s touto skutočnosťou bude v kúpnej zmluve 
riadne oboznámený a vo vzťahu k tejto skutočnosti nevzniesol žiadne pripomienky. 
Pozn. : ide o „prenosný“ právny vzťah, ktorý v prípade zmeny vlastníckeho práva prechádza na 
nového vlastníka so všetkými súvisiacimi právami a povinnosťami. 

Predpokladané finančné nároky na usporiadanie tohto vzťahu sú uvedené v časti Analýza 
finančného dopadu vysporiadania existujúcich tiarch 
 
c. Súdny spor 
Predmetom  súdneho sporu  vedeného na Okresnom súde Bratislava II  pod sp. zn. 12C/90/2004 vo 
veci navrhovateľa: Walter Klamo a spol. proti odporcovi: Hlavné mesto SR Bratislava je určenie 
povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu. Navrhovateľ je nájomcom priestoru na ulici 
Mlynské nivy č. 41 a dožaduje sa, aby s ním bola uzatvorená zmluva o prevode bytu podľa zákona  
č. 182/1993 Z. z. Prvostupňový súd návrhu vyhovel a určil, že hlavné mesto je povinné takúto 
zmluvu uzatvoriť, avšak na základe odvolania, ktoré vo veci podalo hlavné mesto, krajský súd, 
ktorý sa s rozhodnutím okresného súdu nestotožnil, tento rozsudok zrušil a vec vrátil späť 
okresnému súdu na ďalšie konanie. Hlavné mesto v spore argumentuje najmä skutočnosťou, že 
predmetnú budovu nemožno klasifikovať ako bytový dom, keďže na tento účel sa dlhodobo 
nepoužíva a skutočnosťou, že navrhovateľovi nájomný vzťah k predmetnému priestoru lege artis 
vôbec nevznikol. Nemožno vylúčiť, že dvojročná lehota, ktorú bude mať hlavné mesto k dispozícií 
po podpise zmluvy, bude dostačujúca na to, aby súdy vo veci právoplatne rozhodli. Rozhodnutie 
súdu sa v súčasnosti nedá prejudikovať, avšak bez ohľadu na meritórne rozhodnutie  je možné riešiť 
vec dohodou, a to pred i po vynesení rozsudku.  
Pozn. : ide o „neprenosnú“ právnu povinnosť, ktorá musí byť pred prevodom vlastníctva riadne 
vysporiadaná 
 

Predpokladané finančné nároky na usporiadanie tohto vzťahu sú uvedené v časti Analýza 
finančného dopadu vysporiadania existujúcich tiarch 
 
d. Stavby garáží vo vlastníctve iných osôb, nachádzajúce sa na predmetných pozemkoch 
Vlastník pozemku má silnejšie právne postavenie, ako vlastník stavby, ktorému voči vlastníkovi 
pozemku z platných právnych predpisov nevyplýva právo domáhať sa prevodu pozemku do jeho 
vlastníctva. Neprislúcha mu teda ani predkupné právo k pozemku zastavaného jeho stavbou. 
Vlastník pozemku tak de iure môže konať slobodne a jeho dispozičné práva v tomto smere nie sú 
nijako obmedzené. Naopak, môže sa voči vlastníkovi stavby domáhať vydania bezdôvodného 
obohatenia (finančného plnenia), alebo sa obrátiť na súd, ktorý v odôvodnených prípadoch môže 
nariadiť až odstránenie takejto stavby. Rovnako, ako pri súdnom spore uvedenom pod písmenom c 
je možné pristúpiť k vysporiadaniu tohto vzťahu dohodou –  odkúpením garáží od súčasných 
vlastníkov, ktorá možnosť zo strany vlastníkov garáží nebola odmietnutá. Netreba však opomenúť 
ani skutočnosť, že takáto stavba znehodnocuje pozemok a znižuje jeho trhovú hodnotu a to nielen 
hodnotu pozemku, na ktorom stojí, ale tiež priľahlých pozemkov,  ktoré sú zaťažené a znehodnotené 
právom prechodu a prejazdu k stavbám.  
Pozn. : ide o „prenosný“ právny vzťah,  ktorý v prípade prevodu prechádza na nového vlastníka so 
všetkými z toho vyplývajúcimi právami a povinnosťami, ktorý však hodnotu prevádzaných 
nehnuteľností znižuje.  
 

Predpokladané finančné nároky na usporiadanie tohto vzťahu sú uvedené v časti Analýza 
finančného dopadu vysporiadania existujúcich tiarch 
  
e. existencia Zmluvy o nájme s Mestským parkovacím systémom, spol. s. r. o.                             
č. 08-83-0726-03-00 (v prílohe materiálu), ktorá bola uzatvorená na dobu určitú od 1.10.2003 do 
30.9.2008. V súčasnosti sa nájom konkludentne predlžuje v zmysle ustanovenia § 676 ods. 2 
Občianskeho zákonníka, a to vždy na jeden rok. Zmluvný vzťah možno ukončiť buď dohodou, 
alebo podaním návrhu na vypratanie, ktorým sa ďalšie konkludentné pokračovanie zmluvy zastaví . 



Pozn. : ide o „prenosný“ právny vzťah, ktorý v prípade prevodu prechádza na nového vlastníka so 
všetkými z toho vyplývajúcimi právami a povinnosťami 
 

Predpokladané finančné nároky na usporiadanie tohto vzťahu sú uvedené v časti Analýza 
finančného dopadu vysporiadania existujúcich tiarch 
 
 

C. Analýza finančného dopadu vysporiadania existujúcich tiarch 

a približná hodnota pozemkov bezodplatne nadobudnutých späť do 

majetku hlavného mesta 

 
a. Sídlo m. p. o. MARIANUM v budove 

- náklady na obstaranie nového sídla v súčasnosti nie je možné presne vyčísliť, z dôvodu, že dosiaľ 
nie je ustálené, ktorý zo spôsobov obstarania bude zvolený. Na základe písomného vyjadrenia m. p. 
o. MARIANUM, je pre jej prevádzku nevyhnutné disponovať plochou o výmere 941 m2.  
 
Do úvahy v zásade reálne prichádzajú 2 možnosti obstarania nového sídla : 
 
1. umiestnenie do existujúcich voľných priestorov vo vlastníctve hlavného mesta 
- operatívna a ekonomickejšia možnosť 
- v súčasnosti sú k dispozícií voľné nebytové priestory v budove na Šafárikovom námestí, ktoré by 
potrebám pohrebníctva vyhovovali, sú vo veľmi zachovalom a užívaniaschopnom stave. Pri 
obhliadke neboli zistené žiadne nedostatky brániace v užívaní, avšak ako s rezervou na prípadné 
nevyhnutné úpravy priestoru rátame so sumou max. 100 000,- Eur,  
 
2. výstavba nového sídla 
- časovo i finančne náročnejšia možnosť 
- pri požadovanej výmere a stavebných nákladoch vo výške 1000,- Eur/m2 + DPH by sa náklady 
na obstaranie nového mali pohybovať v sume cca 941 000,- Eur + DPH.  
 
Celkové predpokladané náklady : 
alt. 1. – max. 100 000,- Eur 
alt. 2.-   cca 941 000,- Eur + DPH  
 
b. Nájomné zmluvy  

- keďže nájomné zmluvy majú inkorporované klauzuly o možnosti výpovede zo strany 
prenajímateľa, v tomto prípade nepredpokladáme žiadne finančné nároky, ktoré by hlavné mesto 
malo znášať. 
Celkové predpokladané náklady : 0,- Eur 
 
c. Súdny spor 
- v prípade, že hlavné mesto bude v spore úspešné, nevznikne protistrane nárok na žiadne finančné 
plnenie. V prípade, že hlavné mesto úspešné nebude, resp. v prípade, ak sa dospeje k záveru, že spor 
sa vysporiada inak, výška, resp. spôsob náhrady bude určený dohodou.  Časový horizont dvoch 
rokov je dostatočne dlhý na to, aby súdny spor právoplatne skončil. V prípade neúspechu hlavného 
mesta, resp. v prípade záujmu o skoršie vysporiadanie právnych vzťahov bude potrebné pristúpiť 
k poskytnutiu kompenzácie.  
Pri predbežnom prieskume realitného trhu bolo zistené, že obdobné byty v tejto lokalite, ktoré 
zodpovedanú umiestnením a rozlohou predmetnému bytu možno obstarať v sume oscilujúcej okolo         
125 000, Eur.  
Celkové predpokladané náklady : 
0,- Eur  pri úspechu v súdnom spore  
125 000,- Eur pri neúspechu v súdnom spore 



 
            
d. Stavby garáží vo vlastníctve iných osôb, nachádzajúce sa na predmetných 

pozemkoch 

- v tomto prípade je potrebné skonštatovať, že predmetné garáže, nachádzajúce sa na pozemkoch, 
predstavujú závadu, ktorá ovplyvňuje cenu prevádzaných pozemkov smerom dole.  Znalkyňa 
v odbore stavebníctvo, Ing. arch. Iveta Horáková v Znaleckom posudku č. 38/2013, ktorý bol 
vypracovaný na základe objednávky žiadateľa, že predmetná závada znižuje hodnotu nehnuteľností 
o sumu rovnajúcu sa 276 335.- Eur. S cieľom dosiahnuť čo najlepšie podmienky pre hlavné mesto 
SR Bratislava sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami žiadateľa, ktorí uviedli, že túto ťarchu by na 
seba kúpnou zmluvou prevzali, avšak za predpokladu, že výška kúpnej ceny bude primerane, 
zodpovedajúc tejto závade znížená. Výsledkom rokovania bol ústupok žiadateľa, ktorý deklaroval, 
že z kúpnej ceny bude odrátaných 5%, tzn. celková kúpna ceny by bola znížená o sumu cca 
262 518,- Eur. 
 
Celkové predpokladané náklady : 
cca 262 518,- Eur 
 
e. existencia Zmluvy o nájme s Mestským parkovacím systémom  

- vzhľadom na skutočnosť, že ide o zmluvný vzťah založený na konkludentnom predlžovaní, ktorú 
je možno legálne ukončiť buď dohodou, alebo podaním návrhu na vypratanie, finančné náklady 
v súvislosti s jej ukončením nepredpokladáme. 
 
Celkové predpokladané náklady : 
0,- Eur 
 
Hodnota pozemkov, ktoré získa hlavné mesto bezodplatným prevodom späť do svojho 
vlastníctva : 
Ako vyplýva zo stanoviska spoločnosti Twin City a. s., infraštruktúrou budú zastavané prevádzané 
pozemky v rozsahu približne 1565 m2, čo predstavuje asi 30%. Tieto pozemky budú spolu 
s vybudovanou infraštruktúrou odovzdané naspäť do vlastníctva hlavného mesta, a to bezodplatne. 
Keďže ide o pozemky, ktoré si spoločnosť Twin City od mesta odkúpi, možno konštatovať, že 
hlavné mesto nadobudne späť bezodplatným prevodom predmetných pozemkoch hodnotu cca 
384 395,- Eur.  
 
Sumarizácia predpokladaných nákladov 

 
alt. 1  
 
umiestnenie m. p. o. MARIANUM do voľných priestorov (Šafárikovo námestie) a výhra 
v súdnom spore 
 
náklady na úpravu priestorov :   (-) max. 100 000,  -Eur  
náklady na ukončenie  exist. NZ   (-)                      0, - Eur  
náklady na usporiadanie vzťahu k bytu  (-)               cca 0, - Eur 
náklady na usporiadanie vzťahu ku garážam cca (-)    cca 262 518, - Eur 
ukončenie vzťahu s MPS    (-)                          0, - Eur  
hodnota pozemkov, kt. hlavné mesto získa späť (+)    cca 384 395, - Eur 
 
Spolu                 cca             + 21 877,- Eur  

v prospech hlavného mesta  
 
 
 



alt. 2  
 
umiestnenie m. p. o. MARIANUM do voľných priestorov (Šafárikovo námestie) a prehra 
v súdnom spore 
 
náklady na úpravu priestorov :   (-) max. 100 000,  -Eur  
náklady na ukončenie  exist. NZ   (-)                      0, - Eur  
náklady na usporiadanie vzťahu k bytu  (-) cca   125 000, - Eur 
náklady na usporiadanie vzťahu ku garážam cca (-) cca   262 518, - Eur 
ukončenie vzťahu s MPS    (-)                          0, - Eur  
hodnota pozemkov, kt. hlavné mesto získa späť (+)  cca   384 395, - Eur 
 
Spolu                 cca            - 103 123,- Eur 

v neprospech hlavného mesta 
    
Pozn. : Pre informáciu uvádzame odhadované orientačné náklady  pre prípad výstavby nového sídla 
a prehry v súdnom spore 
 
výstavba nového sídla pre m. p. o. MARIANUM  
náklady na výstavbu :     (-)         cca   941 000 ,- Eur + DPH   
náklady na úpravu priestorov :   (-) max.  100 000,- Eur  
náklady na ukončenie  exist. NZ              (-)                      0, - Eur  
náklady na usporiadanie vzťahu k bytu  (-) cca    125 000, - Eur 
náklady na usporiadanie vzťahu ku garážam cca (-) cca    262 518,- Eur 
ukončenie vzťahu s MPS    (-)                          0,- Eur  
hodnota pozemkov, kt.hlavné mesto získa späť (+) cca   384 395,- Eur 
Spolu       cca    -  1 044 123,-Eur 

v neprospech hlavného mesta   
 
D. Navrhovaná kúpna cena : 
 
 Na stanovenie kúpnej ceny bol vypracovaný znalecký posudok č. 40/2013  zo dňa 14.5.2013, 
ktorý vypracoval znalec Doc. Ing. Michal Holík, PhD., kde celková cena nehnuteľností bola 
stanovená vo výške 2 586 722,62 Eur, pričom jednotková cena pozemkov bola stanovená vo výške           
245,62 Eur/m2.  
 
 Znaleckým posudkom bola určená všeobecná hodnota nehnuteľností, bez zohľadnenia 
existencie stavieb garáží na prevádzaných pozemkoch a bez zohľadnenia prebiehajúceho 
súdneho sporu. Vplyv týchto skutočností na celkovú hodnotu nie je v súčasnosti možné 
zodpovedne stanoviť a z tohto dôvodu je podmienkou konečnej realizácie zmluvy záväzok 
predávajúceho, že tieto právne vzťahy vysporiada.  
 
 

E. Rozdelenie kúpnej ceny a právne postavenie MARIANUM po uzatvorení 

kúpnej zmluvy 
 

S prihliadnutím na vyššie popísané právne vady, ktoré na nehnuteľnostiach viaznu (súdny 
spor, garáže, užívanie priestorov m. p. o. MARIANUM)  žiadateľ požiadal o rozdelenie splatnosti 
kúpnej ceny na dve splátky nasledovne : 

 
 
 
 



1. splátka: 1 586 722,62 Eur do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami, ostáva oproti pôvodnému materiálu bezo zmeny. 

 
2. splátka: 1 000 000,00 Eur na písomnú výzvu predávajúceho do 2 rokov odo dňa podpisu 

Kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami za predpokladu, že predávajúci jednak predloží 
kupujúcemu listiny preukazujúce, že došlo ku konečnému vysporiadaniu sporu, vedeného na 
Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 12C/90/2004 a súčasne listiny preukazujúce 
majetkovoprávne usporiadanie stavieb – garáží nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ v k. ú. 
Nivy, parc. č. 9749/13, 9749/14, 9749/15, 9749/16, 9749/17, 9749/18, 9749/19, 9749/20 a jednak 
v tejto lehote zabezpečí kupujúcemu nerušené užívanie budovy (vysťahovanie m. p. o. 
MARIANUM z predmetu predaja). Hlavné mesto SR Bratislava podá návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení 2. splátky kúpnej ceny. 

Kúpna zmluva bude obsahovať ustanovenie, že v prípade, že sa hlavnému mestu do 2 
rokov odo dňa obojstranného podpísania kúpnej zmluvy nepodarí zabezpečiť splnenie 
podmienok, ktorými je podmienená úhrada 2. splátky vo výške 1 000 000,00  Eur, kupujúci 
bude mať buď možnosť od zmluvy odstúpiť, pričom jedinou povinnosťou, ktorá hlavnému 
mestu z odstúpenia od zmluvy vyplynie, bude povinnosť vrátiť kupujúcemu prvú časť 
dovtedy vyplatenej kúpnej ceny a okrem toho si zmluvné strany nebudú voči sebe uplatňovať 
zo zaniknutej zmluvy žiadne ďalšie plnenia alebo sankcie alebo si zmluvné strany ďalšie 
pokračovanie zmluvného vzťahu upravia písomným dodatkom k zmluve schváleným 
mestským zastupiteľstvom.  

 
Zmluva bude taktiež obsahovať záväzok, že spoločnosť Twin City a.s. ponechá mestskú 

príspevkovú organizáciu MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy bezodplatne užívať 
v doterajšom rozsahu všetky nehnuteľnosti, ktoré  má MARIANUM zverené do správy, 
vrátane možnosti ich podnajímať a ponechať si takto získaný výťažok, a to počas obdobia 
dvoch rokov odo dňa obojstranného podpisu Kúpnej zmluvy alebo do doby, kým jej zo strany 
hlavného mesta nebude do užívania poskytnuté iné sídlo a spoločnosť priestory tvoriace 
predmet tejto zmluvy uvoľní, pokiaľ táto skutočnosť nastane pred uplynutím dvojročnej 
lehoty. Užívanie počas tejto doby bude nerušené a kupujúci si voči hlavnému mestu ani voči 
m. p. o. MARIANUM po čas tejto doby nebude uplatňovať žiadne sankcie ani si nárokovať 
z tohto titulu žiadne plnenia.  

 
Až po zaplatení 2. splátky kúpnej ceny hlavné mesto SR Bratislava podá návrh na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a až do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva 
vyplývajúceho z tejto zmluvy bude hlavné mesto neobmedzeným vlastníkom špecifikovaných 
nehnuteľností. 

 
Požiadavka na rozdelenie kúpnej ceny po dobu najdlhšie 2 rokov odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva kupujúcim, vychádza zo skutočnosti, že je preukázateľné, že po podpise kúpnej 
zmluvy sa nebude nový vlastník môcť ujať svojho vlastníctva bez obmedzení a naďalej, po dobu 
dvoch rokov strpí užívanie všetkých nehnuteľností, zverených m. p. o. MARIANUM a to nielen pre 
vlastné potreby spoločnosti, ale aj s možnosťou naďalej podnajímať priestory a získať z nich 
finančné prostriedky. 

 
F. Odôvodnenie prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že pozemky 
a stavby, ktoré sú predmetom predaja by mali byť spolu s pozemkami, ktoré už sú vo vlastníctve 
žiadateľa využité pre výstavbu multifunkčného projektu TWIN CITY, ktorého súčasťou je aj 
vybudovanie novej autobusovej stanice ako významného regionálneho dopravného uzla. Po 
nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam budú tieto nehnuteľnosti začlenené do 
urbanistického bloku TWIN CITY SEVER ako významného moderného mestotvorného prvku, čo 



výrazne zlepší aj dopravnú situáciu a prehľadnosť v celej lokalite a pomôže pri rozvoji hlavného 
mesta SR Bratislavy.  
Spoločnosť Twin City, ako záujemca o kúpu nehnuteľnosti sa taktiež zaviazala, že bude  
rešpektovať závery „Dopravno – inžinierskej štúdie pre zámer dostavby územie autobusovej stanice 
a prestavbu areálu Kablo na Mlynských nivách v Bratislave na polyfunkčné územie“ z roku 2010, 
vypracovanej spoločnosťou Pudos – Plus, spol. s. r. o., ktorá navrhuje rozšírenie ulice Mlynské 
nivy, v úseku od Svätoplukovej po Karadžičovu a zároveň rozširuje napojenie Svätoplukovej na 
Mlynské nivy. Spoločnosť je taktiež pripravená akceptovať požiadavku hlavnej architektky, aby 
ulica Mlynské nivy bola obohatená o zelené pásy strede, aj po okrajoch, Celková investícia do 
infraštruktúry pri projektoch Twin City, ktorou by sa obohatil a skvalitnil mestský priestor je 
odhadovaná na 31,8 mil Eur. 
 
 
G. Stanovisko hlavnej architektky hlavného mesta (zdôvodnenie potreby mesta 

previesť pozemky do vlastníctva žiadateľa) : 

 
Pozemok určený na predaj sa nachádza v nárožnej polohe Mlynské Nivy – Svätoplukova 

ulica o výmere 5.132m2. Na západnej strane hraničí s pozemkom určeným pre výstavbu 
autobusovej stanice. Jeho hranice kopírujú súčasnú uličnú čiaru. Momentálny stav územia na 
nároží Mlynské Nivy – Svätoplukova ulica je v nadväznosti na plánovanú výstavbu v zóne 
Čulenova (blok bývalého industriálu okolo Jurkovičovej teplárne) a v prepojení na výstavbu 
novej autobusovej stanice urbanisticky neudržateľný.  

 
Časti prevádzaných pozemkov budú v budúcnosti transformované na časti dopravných 
komunikácií a verejného priestoru ( chodníky, stromoradia, dopravnú infraštruktúru ako 
odbočovacie pruhy, nevyhnutné nové jazdné pruhy a pod. ) 
Rozširovaniu komunikácií a budovaniu verejných priestorov stoja v budúcnosti 
v ceste súčasne budovy 

 
Nezastaviteľnú časť pozemku je nevyhnutné koncentrovať do novej plochy verejného 

priestoru námestia. Takéto riešenie prinesie mestu a verejnosti novú kvalitu. Aj posunutie uličných 
čiar a vytvorenie nového bulváru je pozitívnym prínosom do tohto mestského prostredia, ale 
vytvorenie verejného priestoru – polootvoreného námestia do ulice Mlynské Nivy. Takéto priestory 
sú pre Bratislavu typické a námestie by rozvoľnilo dlhú fasádu autobusovej stanice. 

 
Zastavanie pozemku do križovatky umožní vznik nového verejného priestoru – atraktívneho 
predpolia autobusovej stanice zo strany Mlynské Nivy a zároveň vytvorí aj prepojenie s 
investičným zámerom na nároží. Takýto priestor by bol nadčasovou hodnotou z hľadiska 
verejného záujmu. Tým že by neostali len rozbité zvyškové plochy okolo zástavby na 
dotknutom pozemku, ostal by zjednotený verejný priestor, ktorý prináša vysoký benefit nielen 
samotnej autobusovej stanici, ale aj celej štvrti. Z tohto dôvodu by bolo optimálne v prípade 
potreby spojiť časť pozemku v súčasnom vlastníctve Twin City a časti novonadobudnutého 
pozemku a vytvoriť funkčný verejný priestor novej kvality. 

 

H. Záver : 

 
Navrhované riešenie v plnom rozsahu reflektuje na existujúci skutkový i právny stav. Uznesenie je 
koncipované tak, aby do 30 dní od podpisu zmluvy hlavné mesto obdržalo (bez akéhokoľvek 
plnenia) splátku kúpnej ceny vo výške  1 586 722,62 Eur. Konečná realizácia zmluvy (podanie 
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností) je podmienená odstránením právnych 
vád zo strany hlavného mesta v lehote 2 rokov, vyriešením otázky sídla m. p. o. MARIANUM 
a súčasne písomnou výzvou na plnenie, ktorú by hlavné mesto malo adresovať kupujúcemu 



 
Náklady, ktoré si odstránenie vád a náklady na obstaranie nového sídla vyžiadajú, nevieme 

v súčasnosti presne odhadnúť, avšak v prípade, že v priebehu rokovaní bude zistené, že tieto 
náklady sú vzhľadom na hodnotu prevádzaných nehnuteľností neúmerne vysoké, hlavnému mestu 
nič nebráni, aby ku konečnej realizácií zmluvy nepristúpilo, pričom jediným negatívom bude 
povinnosť vrátiť už uhradenú prvú splátku, bez akýchkoľvek ďalších záväzkov voči kupujúcemu.  

 
 

Hlavné mesto tak bude mať k dispozícií až 2 roky, počas ktorých bude 

napriek uzatvorenej kúpnej zmluve i naďalej, bez akýchkoľvek 

obmedzení, vlastníkom nehnuteľností ( pričom obdrží prvú splátku kúpnej 

ceny) a to (s výnimkou povinnosti vrátiť poskytnuté plnenie – 1. splátku) bez 

akýchkoľvek vymáhateľných záväzkov zo strany kupujúceho voči kupujúcemu 

pre prípad, že by sa mu nepodarilo vady odstrániť.  

 
 

Zmluva taktiež bude obsahovať záväzok, že spoločnosť Twin City a.s. ponechá mestskú 
príspevkovú organizáciu MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy bezodplatne užívať 
v doterajšom rozsahu všetky nehnuteľnosti, ktoré  má MARIANUM zverené do správy, a to 
počas obdobia dvoch rokov odo dňa obojstranného podpisu Kúpnej zmluvy alebo do doby, 
kým jej zo strany hlavného mesta nebude do užívania poskytnuté iné sídlo a spoločnosť 
priestory tvoriace predmet tejto zmluvy uvoľní, pokiaľ táto skutočnosť nastane pred 
uplynutím dvojro čnej lehoty. Užívanie počas tejto doby bude nerušené a žiadateľ si voči 
hlavnému mestu ani voči m. p. o. MARIANUM po čas tejto doby nebude uplatňovať žiadne 
sankcie.  

 Pri prevode majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné, aby bol 
prevod schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
      V prípade, že bude schválený prevod nehnuteľností formou verejnej obchodnej súťaže, 
bude predložený materiál na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
 
 
Stanovisko oddelenia územného rozvoja mesta 
Územný plán hl. m. SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, 
ktorého súčasťou sú uvedené pozemky, funkčné využitie územia: občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201, rozvojové územie – regulačný kód L.  
Stanovisko technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok. 
Stanovisko oddelenia dopravného inžinierstva 
Predmetné pozemky sú v tesnom kontakte s plánovanou výstavbou investičného zámeru 
„AUTOBUSOVÁ STANICA TWIN CITY“. 
Stanovisko referátu cestného správneho orgánu 
Pozemky sa nachádzajú pri miestnych komunikáciách II. triedy ulica Mlynské Nivy a Svätoplukova 
ulica. Pri realizácii stavebného zámeru na týchto pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ak sa činnosť bude bezprostredne dotýkať 
miestnych komunikácií II. triedy ulica Mlynské Nivy a Svätoplukova ulica. 
Stanovisko oddelenia správy komunikácií 
Žiada zachovať chodník v správe a majetku Hlavného mesta SR Bratislavy zo strany Svätoplukovej 
ulice a ulice Mlynské Nivy v pôvodnom šírkovom a smerovom usporiadaní. 
Stanovisko oddelenia životného prostredia a mestskej zelene 
S predajom súhlasí za podmienok zabezpečenia čistoty a poriadku na pozemkoch ako i v ich okolí 
a zabezpečenia zneškodňovania komunálneho odpadu oprávnenou osobou podľa VZN hl. m. SR 
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území hlavného mesta. 



Stanovisko finančného oddelenia 
V dostupných dokladoch a informáciách doručených na FO neeviduje žiadne pohľadávky voči 
žiadateľovi. 
Stanovisko oddelenia miestnych daní a poplatkov 
Neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky.  
Stanovisko starostu MČ Bratislava - Ružinov 
- je súhlasné 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 26. 11. 2013 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer predať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
  
  
  
 























































































PREZENTÁCIA 
TWIN CITY 
„Marianum“ 





História: Pôvodný územný plán Hl. mesta SR Bratislava 2008 

Územný plán Hl. mesta SR 
Bratislava, schválený v r. 2007 
Stabilizované územie, kód 201, 701 
 
• Územný plán schválený v r. 2007 
 
• Dokumentácia pre územné konanie na celé 
územie bola podaná prvý krát v roku 2007. 
(zamietnutá primátorom p. Ďurkovským). 
 
• Dokumentácia pre územné konanie na 
autobusovú stanicu bola podaná v roku 2008. 
 
• Do roku 2011 boli skompletované všetky 
vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií. 



Platný územný plán Hl. mesta SR Bratislava, ZaD 02 

Územný plán Hl. mesta SR 
Bratislava, Zmeny a doplnky  02  
2011 
Rozvojové územie, kód: L 201 a 701 
 
• Výstavbu novej autobusovej stanice umožnila až 
zmena ÚPN, prijatá v roku 2011 s právoplatnosťou 
01.02.2012. 
 
• Od tohto termínu sa začala spracovávať nová 
koncepcia riešenia autobusovej stanice v súlade s 
platným ÚPN / spracovateľ SIEBERT+TALAŠ 
 
• V decembri 2012 bolo „Marianum“zaradené do 
zoznamu majetkov na odpredaj. 
 Pozastavené práce s prejaveným záujmom o kúpu 
predmetného pozemku a jeho začlenenie do novej 
schémy AS.  
 
• List so žiadosťou o kúpu pozemku 01 / 2013. 
 
• November 2013: prejednanie predaja poslancami 
MZ. 



Zrealizované a pripravované projekty spoločnosti HB Reavis 



Autobusová stanica a jej poloha voči centru mesta 

Autobusová stanica na Mlynských nivách: 
 
• história stanice na tomto mieste 
• križovatka MHD 
• naladený systém MHD 
• mestský dopravný okruh 
• v pešom dotyku s centrom mesta 
• v pešom dosahu k veľkým zamestnávateľom 
• HB Reavis je vlastník Slovak Lines, a.s. 
   (dominantný autobusový dopravca) 



Koncept Autobusová stanica Mlynské nivy 



Príklad realizácie obdobného projektu: železničná stanica Viedeň 



Bulvár Mlynské nivy a Továrenská ulica 

Pruhy pre MHD 
 
 



Bulvár Mlynské nivy a nárožie Svätoplukova – Košická - Prievozská 

Objekty „Marianum“ je nutné asanovať vo verejnom záujme 
 
 



Význam pre mesto: 
 
• rekonštrukcia a rozšírenie 535m  
   verejnej komunikácie Mlynské nivy 
 
• verejné chodníky a priestory 
 
• rekonštrukcia verejnej technickej infraštruktúry: 
   voda, kanalizácia, plyn, elektro a ďalšie 
 
• verejná zeleň 

Bulvár Mlynské nivy a Továrenská ulica 



Súčasná situácia a obmedzujúce dopravné riešenie 



Fotografie súčasný stav 



Fotografie súčasný stav 



Pozemok „Marianum“ a cieľové dopravné riešenie 

1. 

2. 

1.  Autobusový pruh, pás zelene a stromy, optimálny chodník 

2. Odbočovací a radiaci pruh (autobusová doprava) 

  

1.657 m2 (31%) 



Súčasná situácia a obmedzujúce dopravné riešenie 



Svätoplukova ulica a obmedzujúce dopravné riešenie 



Budúce možné využitie pozemkov pre autobusovú stanicu 

Urbanisticky prehľadná pozícia vstupov do autobusovej stanice 
 
 



Schéma Dočasná autobusová stanica 



Pozemky HB Reavis s vyznačením budúcich ciest a verejných plôch 

1.657 m2 (31%) 



Rekapitulácia: 
• Mestotvornosť autobusovej stanice  
 
• Verejnoprospešné stavby budú umiestnené na cca 
31% plochy pozemkov „Marianum“: 
 - Úprava komunikácie Mlynské nivy  
 - Úprava komunikácie Svätoplukova 
 - Nová technická infraštruktúra 
 
• Tvorba verejného priestoru a verejných plôch 
 

Osobitný zreteľ - argumenty 































































Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 26.11.2013 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 6 
Návrh na odňatie správy nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 9749/12, 
36, 38, 40-45 a stavieb súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12, mestskej 
príspevkovej organizácii MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy a na predaj nehnuteľností 
v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 9749/12-20, 35, 36, 38-45 a stavieb súp. č. 4944 na 
parc. č. 9749/1 a súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12, obchodnej spoločnosti Twin City a.s. ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ žiada materiál doplniť 
o stanovisko mesta, v čom je tento predaj a realizácia projektu spoločnosťou Twin city pre mesto 
prínosom  a odporú ča MsZ  
1. Schváliť odňatie správy nehnute ľného majetku  hlavného mesta SR Bratislavy, k. ú. Ružinov, 
zvereného do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
na základe zverovacieho protokolu zo dňa 30.6.1994, zverovacieho protokolu č. 8111000196 zo dňa 
29.5.1996 a zverovacieho protokolu č. 118803961100 zo dňa 20.12.2011, nehnuteľností v k. ú. Nivy, 
pozemkov registra "C":  
• parc. č. 9749/1 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 866 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/12 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 778 m2, LV č. 797, 
• parc. č. 9749/36 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 267 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/38 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 181 m2, LV č. 1,  
• parc. č. 9749/40 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 30 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/41 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 5 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/42 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 34 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/43 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 12 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/44 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 37 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/45 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 751 m2, LV č. 1, 
a stavby súpis. č. 4944 - Mlynské nivy37,39,41 na parc. č. 9749/1, LV č. 1 a stavby súpis. č. 1730        
na parc. č. 9749/12, LV č. 797, v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, Čl. 80ods. 2 písm. w) 
bod 1. z dôvodu, že ide o majetok, ktorý hlavné mesto SR Bratislava potrebuje vo verejnom záujme na 
verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie. 
 
2. Predaj nehnute ľností v k. ú. Nivy: 
 
Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemkov registra "C":  
• parc. č. 9749/1 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 866 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/12 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 778 m2, LV č. 797, 
• parc. č. 9749/13 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/14 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/15 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/16 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/17 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/18 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1 
• parc. č. 9749/19 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1 
• parc. č. 9749/20 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/35 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 708 m2, LV č. 1 
• parc. č. 9749/36 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 267 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/38 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 181 m2, LV č. 1,  
• parc. č. 9749/39 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 1319 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/40 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 30 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/41 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 5 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/42 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 34 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/43 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 12 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/44 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 37 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/45 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 751 m2, LV č. 1, 



a stavby súpis. č. 4944 - Mlynské nivy 37,39,41 na parc. č. 9749/1, LV č. 1 a stavby súpis. č. 1730 na 
parc. č. 9749/12, LV č. 797, za cenu celkom 2 586 722,62 Eur ,  obchodnej spoločnosti Twin City a.s., 
Prievozská 4, Bratislava, IČO 35872217. 
 
S podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu v dvoch splátkach nasledovne:  
 

1. splátka : 1 586 722,62 Eur do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami,  

2. splátka:  1 000 000,00 Eur do 2 rokov odo dňa podpisu Kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami za predpokladu, že predávajúci jednak predloží kupujúcemu listiny preukazujúce, že došlo ku 
konečnému vysporiadaniu sporu, vedeného na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 12C/90/2004 
a súčasne listiny preukazujúce majetkovoprávne usporiadanie stavieb – garáží nachádzajúcich sa na 
pozemkoch registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 9749/13, 9749/14, 9749/15, 9749/16, 9749/17, 9749/18, 
9749/19, 9749/20 a jednak v tejto lehote zabezpečí kupujúcemu nerušené užívanie budovy 
(vysťahovanie m. p. o. MARIANUM  z predmetu predaja).  Hlavné mesto SR Bratislava podá návrh na 
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení 2. splátky kúpnej ceny a až do 
povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra neh nute ľnosti bude hlavné mesto jediným 
a neobmedzeným vlastníkom predmetu kúpnej zmluvy. 

 
3. Zmluva bude obsahova ť ustanovenie, že v prípade, ak sa hlavnému mestu do  2 rokov odo 
dňa obojstranného podpísania kúpnej zmluvy nepodarí z abezpečiť splnenie podmienok, 
ktorými je podmienená úhrada 2. splátky vo výške 1 000 000,00  Eur, bude ma ť kupujúci 
možnos ť od zmluvy odstúpi ť, pričom jedinou povinnos ťou, ktorá hlavnému mestu 
z odstúpenia od zmluvy vyplynie, bude povinnos ť vráti ť kupujúcemu prvú časť dovtedy 
vyplatenej kúpnej ceny a okrem toho si zmluvné stra ny nebudú vo či sebe uplat ňovať zo 
zaniknutej zmluvy žiadne ďalšie plnenia a sankcie, alebo si zmluvné strany ďalšie 
pokra čovanie zmluvného vz ťahu upravia písomným dodatkom k zmluve schváleným 
mestským zastupite ľstvom.  
 

4. Zmluva bude taktiež obsahova ť záväzok, že spolo čnos ť Twin City a.s. ponechá mestskú 
príspevkovú organizáciu MARIANUM - Pohrebníctvo mes ta Bratislavy bezodplatne užíva ť 
v doterajšom rozsahu všetky nehnute ľnosti, ktoré  má MARIANUM zverené do správy, vrátan e 
možnosti ich podnajíma ť a ponecha ť si takto získaný vý ťažok, a to po čas obdobia dvoch rokov 
odo d ňa obojstranného podpisu Kúpnej zmluvy alebo do doby , kým jej zo strany hlavného 
mesta nebude do užívania poskytnuté iné sídlo a spo ločnos ť priestory tvoriace predmet tejto 
zmluvy uvo ľní, pokia ľ táto skuto čnos ť nastane pred uplynutím dvojro čnej lehoty.  Užívanie 
počas tejto doby bude nerušené a kupujúci si vo či hlavnému mestu ani vo či m. p. o. 
MARIANUM po čas tejto doby nebude uplat ňovať žiadne sankcie, ani si nárokova ť z tohto titulu 
žiadne plnenia. 

  
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa. § 9a ods.8 písm. e) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že pozemky a stavby, 
ktoré sú predmetom predaja budú spolu s pozemkami, ktoré už sú vo vlastníctve kupujúceho využité 
pre výstavbu multifunkčného projektu TWIN CITY, ktorého súčasťou je vybudovanie novej 
autobusovej stanice ako významného regionálneho dopravného uzla.   Po nadobudnutí vlastníckeho 
práva k nehnuteľnostiam budú tieto nehnuteľnosti začlenené   do urbanistického bloku TWIN CITY 
SEVER ako významného moderného mestotvorného prvku, čo výrazne zlepší aj dopravnú situáciu 
a prehľadnosť v celej lokalite a pomôže pri rozvoji hlavného mesta SR Bratislavy.  
 

Hlasovanie:  
prítomní: 5 , za: 3 , proti: 2  , zdržal sa: 0  
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 26.11.2013 



Návrh na od ňatie správy nehnute ľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 
9749/12, 36, 38, 40-45 a stavieb súpis. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súpis. č. 1730 na parc. č. 
9749/12, mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM  - Pohrebníctvo mesta Bratislavy a na 
predaj nehnute ľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 9749/12-20, 35, 36, 38-
45 a stavieb súpis. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súpis. č. 1730 na parc. č. 9749/12, obchodnej 
spolo čnosti Twin City a.s. ako prípadu hodného osobitného  zreteľa, alebo obchodnou verejnou 
súťažou formou výberu ví ťaza elektronickou aukciou 

Kód uzn.: 5.2 
5.2.4 
5.2.7 

 

Uznesenie č. 994/2013 
     zo dňa 07. 11. 2013 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

uskutočnenie prezentácie pre poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: 14. 11. 2013 

B. žiada  

riaditeľa magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
dopracovať materiál o pripomienky komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 
mesta, členov mestskej rady a prípadne prezentácie zo dňa 14. 11. 2013. 

- - - 

 



Návrh na odňatie správy nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc.                  
č. 9749/1, 9749/12, 36, 38, 40-45 a stavieb súpis. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súpis. č. 1730 
na parc. č. 9749/12, mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM - Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy a na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc.           
č. 9749/1, 9749/12-20, 35, 36, 38-45 a stavieb súpis. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súpis.         
č. 1730 na parc. č. 9749/12, obchodnej spoločnosti Twin City a.s., ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa   

     kód uzn: 5.2 
5.2.4 

 

Uznesenie č. 1020/2013 
     zo dňa 27. 11. 2013 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť  
1. odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy, k. ú. Ružinov, 

zvereného do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy na základe zverovacieho protokolu zo dňa 30. 6. 1994, zverovacieho 
protokolu č. 8111000196 zo dňa 29. 5. 1996 a zverovacieho protokolu č. 118803961100 
zo dňa 20. 12. 2011, nehnuteľností v k. ú. Nivy, pozemkov registra "C":  

1.1.     parc. č.   9749/1 - zastavané. plochy. a nádvoria vo výmere 866 m2, LV č. 1, 
      parc. č. 9749/12 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 778 m2, LV č. 797, 
      parc. č. 9749/36 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 267 m2, LV č. 1, 
      parc. č. 9749/38 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 181 m2, LV č. 1,  
      parc. č. 9749/40 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2, LV č. 1, 
      parc. č. 9749/41 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, LV č. 1, 
      parc. č. 9749/42 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 34 m2, LV č. 1, 
      parc. č. 9749/43 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2, LV č. 1, 
      parc. č. 9749/44 - zastavané plochy. a nádvoria vo výmere 37 m2, LV č. 1, 
 parc. č. 9749/45 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 751 m2, LV č. 1, 
a stavby súpis. č. 4944 - Mlynské nivy 37, 39, 41 na parc. č. 9749/1, LV č. 1 a stavby súpis.            
č. 1730 na parc. č. 9749/12, LV č. 797, podľa Čl. 80 ods. 2 písm. w) bod 1 Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy, z dôvodu, že ide o majetok, ktorý hlavné mesto SR Bratislava potrebuje 
vo verejnom záujme na verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej 
dokumentácie. 
 
2. Predaj nehnuteľností v k. ú. Nivy: 
 
Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pozemkov registra "C":  
2.1    parc. č. 9749/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 866 m2, LV č. 1, 
2.2    parc. č. 9749/12 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 778 m2, LV č. 797, 
2.3     parc. č. 9749/13 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
2.4     parc. č. 9749/14 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 



2.5     parc. č. 9749/15 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
2.6     parc. č. 9749/16 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
2.7     parc. č. 9749/17 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
2.8     parc. č. 9749/18 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1 
2.9     parc. č. 9749/19 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1 
2.10 parc. č. 9749/20 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
2.11 parc. č. 9749/35 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 708 m2, LV č. 1 
2.12 parc. č. 9749/36 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 267 m2, LV č. 1, 
2.13 parc. č. 9749/38 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 181 m2, LV č. 1,  
2.14 parc. č. 9749/39 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1319 m2, LV č. 1, 
2.15 parc. č. 9749/40 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2, LV č. 1, 
2.16 parc. č. 9749/41 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, LV č. 1, 
2.17 parc. č. 9749/42 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 34 m2, LV č. 1, 
2.18 parc. č. 9749/43 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2, LV č. 1, 
2.19 parc. č. 9749/44 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m2, LV č. 1, 
2.20 parc. č. 9749/45 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 751 m2, LV č. 1, 
a stavby súpis. č. 4944 - Mlynské nivy 37,39,41 na parc. č. 9749/1, LV č. 1 a stavby súpis.          
č. 1730 na parc. č. 9749/12, LV č. 797, za cenu celkom 2 586 722,62 Eur, obchodnej 
spoločnosti Twin City a.s., Prievozská 4, Bratislava, IČO 35872217, 
 
s podmienkami: 
 
Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva 
nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
Kupujúci uhradí kúpnu cenu v dvoch splátkach nasledovne:  
 

1. splátka: 1 586 722,62 Eur do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami,  
2. splátka: 1 000 000,00 Eur do 2 rokov odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami za predpokladu, že predávajúci jednak predloží kupujúcemu listiny 
preukazujúce, že došlo ku konečnému vysporiadaniu sporu, vedeného na Okresnom súde 
Bratislava II pod sp. zn. 12C/90/2004 a súčasne listiny preukazujúce majetkovoprávne 
usporiadanie stavieb – garáží nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Nivy, 
parc. č. 9749/13, 9749/14, 9749/15, 9749/16, 9749/17, 9749/18, 9749/19, 9749/20 
a jednak v tejto lehote zabezpečí kupujúcemu nerušené užívanie budovy (vysťahovanie 
mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy   
z predmetu predaja).  Hlavné mesto SR Bratislava podá návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení 2. splátky kúpnej ceny, a až do povolenia 
vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti bude hlavné mesto SR Bratislava 
jediným a neobmedzeným vlastníkom predmetu kúpnej zmluvy. 

 
3. Zmluva bude obsahovať ustanovenie, že v prípade, ak sa hlavnému mestu SR Bratislave do 

2 rokov odo dňa obojstranného podpísania kúpnej zmluvy nepodarí zabezpečiť splnenie 
podmienok, ktorými je podmienená úhrada 2. splátky vo výške 1 000 000,00  Eur, bude 
mať kupujúci možnosť od zmluvy odstúpiť, pričom jedinou povinnosťou, ktorá hlavnému 
mestu SR Bratislave z odstúpenia od zmluvy vyplynie, bude povinnosť vrátiť kupujúcemu 
prvú časť dovtedy vyplatenej kúpnej ceny a okrem toho si zmluvné strany nebudú voči 
sebe uplatňovať zo zaniknutej zmluvy žiadne ďalšie plnenia a sankcie, alebo si zmluvné 



strany ďalšie pokračovanie zmluvného vzťahu upravia písomným dodatkom k zmluve 
schváleným Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy.  

 
4. Zmluva bude taktiež obsahovať záväzok, že spoločnosť Twin City a.s., ponechá mestskú 

príspevkovú organizáciu MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy bezodplatne 
užívať v doterajšom rozsahu všetky nehnuteľnosti, ktoré má mestská príspevková 
organizácia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy zverené do správy, vrátane 
možnosti ich podnajímať a ponechať si takto získaný výťažok, a to počas obdobia dvoch 
rokov odo dňa obojstranného podpisu kúpnej zmluvy alebo do doby, kým jej zo strany 
hlavného mesta SR Bratislavy nebude do užívania poskytnuté iné sídlo a spoločnosť 
priestory tvoriace predmet tejto zmluvy uvoľní, pokiaľ táto skutočnosť nastane pred 
uplynutím dvojročnej lehoty. Užívanie počas tejto doby bude nerušené a kupujúci si voči 
hlavnému mestu SR Bratislave, ani voči mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy počas tejto doby nebude uplatňovať žiadne sankcie, ani si 
nárokovať z tohto titulu žiadne plnenia. 
  

Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že 
pozemky a stavby, ktoré sú predmetom predaja budú spolu s pozemkami, ktoré už sú vo 
vlastníctve kupujúceho využité pre výstavbu multifunkčného projektu TWIN CITY, ktorého 
súčasťou je vybudovanie novej autobusovej stanice ako významného regionálneho 
dopravného uzla. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam budú tieto 
nehnuteľnosti začlenené do urbanistického bloku TWIN CITY SEVER ako významného 
moderného mestotvorného prvku, čo výrazne zlepší aj dopravnú situáciu a prehľadnosť 
v celej lokalite a pomôže pri rozvoji hlavného mesta SR Bratislavy.  

 
2. poveriť  

 
primátora hlavného mesta SR Bratislava,  
aby po uhradení prvej splátky kúpnej ceny vo výške 1 586 722,62 Eur na účet hlavného mesta 
SR Bratislavy: 
 
1. podnikol všetky potrebné kroky smerujúce k presídleniu mestskej príspevkovej organizácie 

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy z budovy na Svätoplukovej ulici, kde sídli 
v súčasnosti, do iného vhodného objektu, ktorý bude  pre potreby činnosti tejto organizácie 
vyhovujúci tak, aby mohla pre obyvateľov hlavného mesta SR Bratislava zabezpečovať 
poskytovanie služieb v oblasti pohrebníctva v doterajšom rozsahu, 
 

2. rokoval o mimosúdnej dohode s navrhovateľmi v právnej veci Walter Klamo a spol. proti 
hlavnému mestu SR Bratislave o určenie povinnosti uzavrieť zmluvu, 

 
3. rokoval o majetkovoprávnom usporiadaní vlastníctva stavieb – garáží vo vlastníctve tretích 

osôb, nachádzajúcich sa na záujmových pozemkoch.   
 

3. požiadať 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby vykonal všetky potrebné kroky smerujúce k odovzdaniu priestorov v budove na 
Šafárikovom námestí č. 3 (sídlo SNS), stavba súpis. č. 76 na pozemku registra „C“, parc. č. 
8934, LV č. 1656 v k. ú. Staré Mesto mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM - 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy do užívania tak, aby táto mohla prevádzkovať svoju činnosť 



pre obyvateľov hlavného mesta SR Bratislava a zabezpečovať poskytovanie služieb 
v oblasti pohrebníctva v doterajšom rozsahu, ako aj k vykonaniu všetkých krokov 
potrebných  k zabezpečeniu dostatočného počtu parkovacích miest pre potreby mestskej 
príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy a jej klientov. 

- - - 

 



Kúpna zmluva č. 04880...1300 
(ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami  
 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika 
Zastúpené:   Milan Ftáčnik, primátor mesta 
Peňažný ústav: Československá obchodná banka a.s. 
Číslo účtu:  25826343/7500 
Variabilný symbol: 4880...13 
IČO:   00 603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Twin City a.s. 
So sídlom:   Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika  
Zastúpená:       Mgr. Zdenko Kučera, predseda predstavenstva 
        Adrián Rác, člen predstavenstva  
IČO:                         35 872 217 
Zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka 
č. 3244/B 
 
(ďalej len „kupujúci “) 
(ďalej predávajúci a kupujúci spoločne len “Zmluvné strany“ a jednotlivo len „Zmluvná 
strana“) 
 
 

Čl. 1 
Predmet a účel Zmluvy 

 
1) Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú 
v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava m.č. Ružinov, a to: 
 
a)  

• pozemok parc. č. 9749/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 866 m2,  
• pozemok parc. č. 9749/13, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2,  
• pozemok parc. č. 9749/14, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2,  
• pozemok parc. č. 9749/15, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2,  
• pozemok parc. č. 9749/16, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2,  
• pozemok parc. č. 9749/17, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2,  
• pozemok parc. č. 9749/18, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2,  
• pozemok parc. č. 9749/19, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2,  
• pozemok parc. č. 9749/20, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2,  
• pozemok parc. č. 9749/35, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 708 m2,  
• pozemok parc. č. 9749/36, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 267 m2,  
• pozemok parc.č. 9749/38, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 181 m2,  
• pozemok parc. č. 9749/39, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1319 m2,  
• pozemok parc. č. 9749/40, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 30 m2, 
• pozemok parc. č. 9749/41, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5 m2,  
• pozemok parc. č. 9749/42, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 34 m2,  



 

 

 

• pozemok parc. č. 9749/43, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2, 
• pozemok parc. č. 9749/44, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 37 m2,  
• pozemok parc. č. 9749/45, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 751 m2,  
• stavba súpisné číslo 4944, popis stavby Mlynské niv.37,39,41 postavená na parc. č.   
      9749/1,  
     ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 1 vedenom Okresným úradom Bratislava,   
     katastrálnym odborom, pričom pozemky sú vedené v registri „C“ katastra  
     nehnuteľností. 

b)  
• pozemok par.č. 9749/12, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 778 m2, 
• stavba s.č. 1730, popis stavby Stavba, postavená na pozemku parc.č. 9749/12, 
     ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 797 vedenom Okresným úradom Bratislava,   
     katastrálnym odborom, pričom pozemok je vedený v registri „C“ katastra  
     nehnuteľností. 
(pre nehnuteľnosti uvedené pod písmenom a) a b) spoločne len „nehnuteľnosti“)  
 

2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona                      
č. 138/1991 Zb. nehnuteľnosti, tak ako sú špecifikované v Čl. 1 ods. 1 Zmluvy v celosti. 
Predávajúci prehlasuje kupujúcemu, že zámer previesť nehnuteľnosti na kupujúceho ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa predávajúci v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona                      
č. 138/1991 Zb. zverejnil najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke. 

 
Čl. 2 

Kúpna cena 
 

1) Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v článku 1, odsek 1, písmeno a) a b) tejto 
Zmluvy za kúpnu cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 40/2013 vypracovaným znalcom 
Doc. Ing. Michalom Holíkom, PhD. vo výške 2.586.722,62 EUR (slovom: 
dvamiliónypäťstoosemdesiatšeťtisícsedemstodvadsaťdva euro šesťdesiatdva eurocentov) 
kupujúcemu (ďalej len “kúpna cena“), ktorý nehnuteľnosti za túto kúpnu cenu kupuje. 
 
2) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške 2.586.722,62 EUR na účet 
predávajúceho č. ú. 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., pod 
variabilným symbolom č. 4880...13 v dvoch splátkach nasledovne: 

 
1. splátka: 1.586.722,62 EUR do 30 dní od podpísania Zmluvy obidvoma Zmluvnými 
stranami, 
2. splátka: 1.000.000,00 EUR do 2 rokov od podpísania Zmluvy obidvoma Zmluvnými 
stranami za predpokladu, že predávajúci do 30 dní pred uplynutím tejto lehoty predloží 
kupujúcemu: 

•  originál listiny preukazujúcej, že došlo ku konečnému vysporiadaniu sporu vedeného 
na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 12C/90/2004, a 

•  listiny preukazujúce majetkovoprávne usporiadanie stavieb – garáží nachádzajúcich 
sa na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 9749/13, 9749/14, 9749/15, 
9749/16, 9749/17, 9749/18, 9749/19, 9749/20, a 

•  písomné prehlásenie predávajúceho, že zabezpečil náhradné sídlo pre MARIANUM - 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy, príspevková organizácia, so sídlom Svätoplukova 3, 
824 91 Bratislava (ďalej len „Marianum, m.p.o“). 

3) V prípade, že do dvoch rokov nedôjde k splneniu podmienok dohodnutých v odseku dva 
tohto článku Zmluvy, ktorých splnením je podmienená úhrada druhej splátky kúpnej ceny 
a kupujúci nevyužije svoje právo od tejto Zmluvy odstúpiť v súlade s Čl. 4 ods. 2 Zmluvy, 



 

 

 
resp. ak si Zmluvné strany dodatkom k Zmluve neupravia svoje povinnosti inak, 
druhá časť kúpnej ceny vo výške 1.000.000,- EUR je splatná do 30 dní odo dňa, kedy 
predávajúci   
predloží kupujúcemu: 

•  originál listiny preukazujúcej, že došlo ku konečnému vysporiadaniu sporu vedeného 
na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 12C/90/2004, a 

•  listiny preukazujúce majetkovoprávne usporiadanie stavieb – garáží nachádzajúcich 
sa na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 9749/13, 9749/14, 9749/15, 
9749/16, 9749/17, 9749/18, 9749/19, 9749/20, a 

•  písomné prehlásenie predávajúceho, že zabezpečil náhradné sídlo pre Marianum, 
m.p.o. 

  
4) Zmluvné strany sa dohodli, že 2. splátka kúpnej ceny za nehnuteľnosti je splatná do 30 dní 
odo dňa, kedy predávajúci doručil kupujúcemu všetky listiny uvedené v Čl. 2 ods. 2 alebo 
ods. 3 Zmluvy, ktorých predloženie je odkladacou podmienkou na úhradu 2. Splátky kúpnej 
ceny.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas celkovú 
kúpnu cenu, a to do 30 dní od predloženia listín uvedených v Čl. 2 ods. 2 alebo ods.3 Zmluvy, 
je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý 
deň omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 545 ods. 2 zákona č. 
40/1964 Zb. a predávajúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením 
dlžnej čiastky vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto je kupujúci v prípade 
neuhradenia celkovej kúpnej ceny riadne a včas povinný zaplatiť predávajúcemu spolu 
s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka 
 
5) Kupujúci sa touto Zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu náklady na vyhotovenie 
znaleckého posudku č. 70/2013 v sume 990 Eur na účet hlavného mesta SR Bratislavy 
25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 
4880...13 naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy obidvoma Zmluvnými stranami. 
 
6) Zmluvné strany pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností potvrdzujú, že kúpna cena za 
nehnuteľnosti je úplnou kúpnou cenou a sú v nej zahrnuté všetky dane, poplatky a iné platby 
orgánov verejnej správy, ktoré sa na jej zaplatenie vzťahujú, alebo by sa mohli vzťahovať.  
 

   
Čl. 3 
Ťarchy 

 
1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, 
bremená, iné právne povinnosti, ani iné práva tretích osôb (napr. záložné právo, vecné 
bremeno, predkupné právo, právo z nájmu, iné užívacie právo), s výnimkou tých práv tretích 
osôb, ktoré sú uvedené v čl. 3 tejto Zmluvy a na liste vlastníctva k nehnuteľnostiam nie je 
zapísaná žiadna poznámka. Pre účely tejto Zmluvy sa pod poznámkou rozumie zápis na liste 
vlastníctva k nehnuteľnostiam z ktorého vyplýva začatie konania o súdnom výkone 
rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, začatie exekúcie predajom nehnuteľnosti, začatie 
vyvlastňovacieho konania, predbežné opatrenie, ktorým sa zakazuje nakladať s 
nehnuteľnosťami, začatie daňového exekučného konania, rozhodnutie o zriadení daňového 
záložného práva, daňového exekučného príkazu, colného exekučného príkazu, uznesenie súdu 
o zaistení nehnuteľnosti, uznesenia súdu o zaistení majetku. Vyhlásenia Predávajúceho 
uvedené v tomto odseku Zmluvy sa považujú za zopakované každý deň počnúc dňom 
uzatvorenia tejto Zmluvy až do dňa, kedy Kupujúci nadobudne vlastnícke právo 
k nehnuteľnostiam. Predávajúci sa súčasne zaväzuje, že odo dňa podpísania tejto Zmluvy sa 
zdrží takého konania, ktoré by mohlo mať za následok vznik tiarch uvedených v tomto ods. 1 
Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti je kupujúci oprávnený jednostranne odstúpiť od 



 

 

 
Zmluvy, pričom pre odstúpenie od Zmluvy budú analogicky platiť dojednania, ktoré sú 
upravené v Čl. 4 Zmluvy. 
 
2) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto Zmluvy,  
uplatnený  nárok na navrátenie vlastníctva k nehnuteľnostiam.  
 
3) Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že stavba súp. č. 4944    na 
pozemku parc. č. 9749/1, k. ú. Nivy,  je zaťažená súdnym sporom vedeným na Okresnom 
súde Bratislava II pod sp. zn. 12C/90/2004 vo veci navrhovateľa: Walter Klamo a spol. proti 
odporcovi: Hlavné mesto SR Bratislava, o určenie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode 
vlastníctva bytu ako aj užívacím právom pána Waltera Klama a jeho manželky Aleny 
Klamovej k bytu č. 4 na prízemí stavby súp. č. 4944  - Mlynské niv.37,39,41 na pozemku 
parc. č. 9749/1, k. ú. Nivy. 

 
4) Kupujúci vyhlasuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že na pozemkoch registra „C“ v k. 
ú. Nivy, parc. č. 9749/13, parc.č. 9749/14, parc.č. 9749/15 a parc.č. 9749/16 sa nachádzajú 
garáže vo vlastníctve spoločnosti EUROPE RENT s.r.o., IČO: 35 931 621, so sídlom Rovinka 
498, 900 41 Rovinka, a na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Nivy parc. č. 9749/17, parc.č. 
9749/18, parc.č. 9749/19 a parc.č. 9749/20 sa nachádzajú garáže vo vlastníctve spoločnosti 
Vegga s.r.o., IČO: 31 355 919, so sídlom Púpavová 39, 841 04 Bratislava. 

 
5) Predávajúci sa zaväzuje, že do 2 rokov odo dňa uzavretia Zmluvy zabezpečí: 
• konečné vysporiadanie sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 

12C/90/2004 vo veci navrhovateľa: Walter Klamo a spol. proti odporcovi: Hlavné mesto 
SR Bratislava, o určenie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu; pre účely 
tejto Zmluvy sa pod konečným vysporiadaním sporu rozumie  právoplatné ukončenie 
súdneho sporu v prospech hlavného mesta SR Bratislavy alebo ukončenie súdneho sporu 
mimosúdnou dohodou. Právoplatným ukončením súdneho sporu právoplatným 
rozsudkom súdu sa nekončí užívacie právo pána Waltera Klama a jeho manžely Aleny 
Klamocej k k bytu č. 4 na prízemí stavby súp. č. 4944  - Mlynské niv.37,39,41 na 
pozemku parc. č. 9749/1, k. ú. Nivy; a   

• majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva stavieb – garáží nachádzajúcich sa na 
pozemkoch registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 9749/13, 9749/14, 
9749/15, 9749/16 vo vlastníctve spoločnosti EUROPE RENT s.r.o., IČO: 35 931 621, so 
sídlom Rovinka 498, 900 41 Rovinka, a stavieb – garáží nachádzajúcich sa na pozemkoch 
registra „C“ v k. ú. Nivy parc. č. 9749/17, 9749/18, 9749/19, 9749/20 vo vlastníctve 
spoločnosti Vegga spol. s r.o., IČO: 31 355 919, so sídlom Púpavová 39, 841 04 
Bratislava. Pre účely tejto Zmluvy sa pod majetkovoprávny usporiadaním vlastníctva 
garáží rozumie ostránenie (zbúranie) garáží, alebo zabezpečenie bezodplatného prevodu 
vlastníctva garáží na kupujúceho; a 

• náhradné sídlo pre MARIANUM, m.p.o. 
 

6) Kupujúci vyhlasuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že v stavbe súp. č. 4944 – 
Mlynské niv. 37,39,41 postavenej na pozemku parc. č. 9749/1 a v stavbe súp. č. 1730 
postavenej na pozemku parc. č. 9749/12 sa nachádzajú nebytové priestory, ktoré sú 
predmetom nájomných zmlúv, ktorých zoznam tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, 
a taktiež má vedomosť o tom, že v stavbe súp. č. 1730, postavenej na pozemku parc. č. 
9749/12, sa nachádza sídlo mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM, m.p.o. 
Pohrebnej služby, Správy cintorínov, Viazarne vencov, pričom MARIANUM, m.p.o. v tejto 
stavbe užíva celkom 1106 m2, v ktorých je zahrnutá administratíva, pohrebná služba a sklady.  
 
7) Kupujúci sa zaväzuje, že ponechá organizácii MARIANUM, m.p.o. právo bezodplatne 
užívať v doterajšom rozsahu všetky nehnuteľnosti, ktoré má MARIANUM, m.p.o. 
v súčasnosti zverené do správy, vrátane možnosti ich podnajímať a ponechať si takto získaný 



 

 

 
výťažok, a to počas obdobia dvoch rokov odo dňa podpísania tejto Zmluvy obidvomi 
Zmluvnými stranami alebo do doby, kým jej zo strany predávajúceho nebude do užívania 
poskytnuté iné sídlo a MARIANUM, m.p.o. priestory tvoriace predmet tejto Zmluvy uvoľní, 
pokiaľ táto skutočnosť nastane pred uplynutím dvojročnej lehoty. Užívanie počas tejto doby 
bude zo strany kupujúceho nerušené a kupujúci si voči predávajúcemu ani voči 
MARIANUM, m.p.o. počas tejto doby nebude uplatňovať žiadne sankcie ani nárokovať 
z tohto titulu žiadne plnenia.  

 
 

Čl. 4 
Odstúpenie od Zmluvy 

 
1) Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od Zmluvy bez predchádzajúceho písomného 
upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak kupujúci 
nezaplatí kúpnu cenu v stanovenej lehote, pričom predávajúci bude povinný vrátiť 
kupujúcemu prvú časť kúpnej ceny, za predpokladu že táto bola kupujúcim uhradená. 
  
2) V prípade, že predávajúci do 2 rokov odo dňa obojstranného podpísania Zmluvy 
nezabezpečí realizáciu záväzku uvedeného v Čl. 3 ods. 5 tejto Zmluvy, kupujúci bude mať 
možnosť od Zmluvy odstúpiť, pričom jedinou povinnosťou, ktorá predávajúcemu 
z odstúpenia od Zmluvy vyplynie, bude povinnosť vrátiť kupujúcemu prvú uhradenú časť 
kúpnej ceny a okrem toho si Zmluvné strany nebudú voči sebe uplatňovať zo zaniknutej 
Zmluvy žiadne ďalšie plnenia alebo sankcie; alebo si Zmluvné strany ďalšie pokračovanie 
zmluvného vzťahu upravia písomným dodatkom k Zmluve schváleným mestským 
zastupiteľstvom. Odstúpením od Zmluvy sa táto Zmluva v celom rozsahu ku dňu jej 
uzatvorenia. 

 
3) Možnosť odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné 
strany potvrdzujú, že ak do troch rokov od uzatvorenia Zmluvy nebude podaný návrh na jej 
vklad do katastra nehnuteľností, platí, že v zmysle § 47, ods. 2 Občianskeho zákonníka 
Zmluvné strany od Zmluvy odstúpili.  
                                                                  

 
Čl. 5 

Osobitné ustanovenia 
 

1) Prevod nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy dňa 
...........2013 uznesením č. ............/2013, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí  v  znení  neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu, že pozemky a stavby, ktoré sú predmetom predaja by mali byť spolu s pozemkami, 
ktoré už sú vo vlastníctve kupujúceho využité pre výstavbu multifunkčného projektu TWIN 
CITY, ktorého súčasťou je aj vybudovanie novej autobusovej stanice ako významného 
regionálneho dopravného uzla. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam budú 
tieto nehnuteľnosti začlenené do urbanistického bloku TWIN CITY SEVER ako významného 
moderného mestotvorného prvku, čo výrazne zlepší aj dopravnú situáciu a prehľadnosť 
v celej lokalite a pomôže pri rozvoji hlavného mesta SR Bratislavy.  
Prevod pozemkov bol chválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
 

2)  Kupujúci vyhlasuje, že sú mu nehnuteľnosti, uvedené v Čl. 1 ods. 1 dobre známe a 
že ich kupuje v takom stave, v akom sa nachádza, čiže v stave,  v akom stoja a ležia. 

 
3) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy k  predaju nehnuteľností uvedeným v Čl. 1 ods. 1 tejto Zmluvy, a to so 



 

 

 
stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta z ......................., stanoviskom 
oddelenia územného plánovania z ....................., súborným stanoviskom za oblasť dopravy 
z ......................  

 
 4) Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
5) Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností.                                                                               
 

Čl. 6 
Platnosť a účinnosť Zmluvy 

 
1) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami. 

 
2) Táto Zmluva je povinne zverejňovanou Zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť 
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby – predávajúceho. 
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy zverejniť Zmluvu na 
webovom sídle predávajúceho. 

 
3) Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Okresného úradu 
Bratislava, katastrálny odbor, o povolení vkladu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho prechádzajú na 
kupujúceho všetky práva a povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. 

 
4) Kupujúci súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely tejto Zmluvy a so zverejnením 
tejto Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov. 
 
5) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci po dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 ods. 2 alebo ods.3 tejto Zmluvy, t.j. bez zbytočného odkladu po 
zaplatení 2. splátky kúpnej ceny ako aj náhrady za vypracovanie znaleckého posudku. Za 
zaplatenie 2. splátky kúpnej ceny a aj náhrady za vypracovanie znaleckého posudku sa 
považuje ich pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením 2. splátky 
kúpnej ceny sa 2. splátka kúpnej ceny považuje za zaplatenú až po zaplatení sankcií 
uvedených v Čl. 2 tejto Zmluvy.  
 
6) Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú účastníci tejto Zmluvy viazaní 
dohodnutými podmienkami Zmluvy. 
 

ČL. 7 
Doručovanie 

 
Doručovanie pre účely Zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak 
sa doručuje na poslednú známu adresu sídla Zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa 
adresa sídla touto Zmluvnou stranou oznámená, alebo vyplýva z príslušného registra, kde je 
takáto Zmluvná strana zapísaná (obchodný register). Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si 
písomne oznamovať zmenu adresy sídla bez zbytočného odkladu. Doručovanie pre účely 
Zmluvy sa vykonáva osobne, alebo prostredníctvom pošty. Pri doručovaní prostredníctvom 
pošty sa zásielky doručujú ako doporučené zásielky. Doručenie je riadne (platne a účinne) 
vykonané dňom doručenia zásielky Zmluvnej strane, najneskôr však uplynutím tretieho dňa 
po uložení doručovanej zásielky na pošte v prípade, ak sa doručuje prostredníctvom pošty a 



 

 

 
Zmluvná strana do troch dní po uložení zásielky neprevezme doručovanú zásielku. 
Akákoľvek doručovaná zásielka je považovaná za riadne (platne a účinne) doručenú aj v 
prípade, ak Zmluvná strana, ktorej je zásielka doručovaná, odmietne prevziať zásielku, a to ku 
dňu odmietnutia jej prevzatia. 

 
 

ČL. 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto Zmluvy v celom rozsahu, 
neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená. 
                                                                             
2) Na znak súhlasu potvrdzujú túto Zmluvu svojimi podpismi. 
             
3) Zmluva sa vyhotovuje v 6-ich exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle predávajúci na 
Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, za účelom povolenia vkladu vlastníckeho práva v 
prospech kupujúceho. Kupujúci obdrží po podpise Zmluvy obidvomi Zmluvnými stranami jej 
fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy, 2 rovnopisy 
Zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu po podaní návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
 
V Bratislave, dňa .....................   V Bratislave, dňa ........................ 
 
 
Predávajúci:                                                            Kupujúci: 
Hlavné mesto SR Bratislava   Twin City a.s. 
 
 
 
 
________________________________      ____________________________ 
                Milan Ftáčnik                     Mgr. Zdenko Kučera  
primátor hlavného mesta SR Bratislavy                               predseda predstavenstva  
 
 
 

____________________________ 
Adrián Rác 
člen predstavenstva 
 
 
 
 

Prílohy: č. 1 uznesenie č. ............/2013 
  č. 2 zoznam nájomných zmlúv k nehnuteľnostiam 
 



Protokol č. 11 88 0...13 00 
o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
ODOVZDÁVAJÚCI:  MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
                                               príspevková organizácia 
                                               Svätoplukova 3, 824 91 Bratislava 

Zastúpená riaditeľom Miloslavom Hrádekom 
 
 

PREBERAJÚCI:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne námestie č. 1,  814 99 Bratislava 
    Zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom 

 
 
 

Článok 1 
 

 Predmetom odňatia správy  nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy sú 
nehnuteľnosti v katastrálnom území  Nivy vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
 
 A. Pozemky evidované ako  parcela registra „C“ 
• parc. č. 9749/1 - zast. pl. a nádvoria o výmere 866 m2, LV č. 1................43.118,90 Eur 
• parc. č. 9749/12 - zast. pl. a nádvoria o výmere 778 m2, LV č. 797........ 38.737,32 Eur 
• parc. č. 9749/36 - zast. pl. a nádvoria o výmere 267 m2, LV č. 1..............13.294,17 Eur 
• parc. č. 9749/38 - zast. pl. a nádvoria o výmere 181 m2, LV č. 1................9.012,15 Eur  
• parc. č. 9749/40 - zast. pl. a nádvoria o výmere 30 m2, LV č. 1..................1.493,73 Eur 
• parc. č. 9749/41 - zast. pl. a nádvoria o výmere 5 m2, LV č. 1.......................248,95 Eur 
• parc. č. 9749/42 - zast. pl. a nádvoria o výmere 34 m2, LV č. 1..................1.692,89 Eur 
• parc. č. 9749/43 - zast. pl. a nádvoria o výmere 12 m2, LV č. 1.....................597,49 Eur 
• parc. č. 9749/44 - zast. pl. a nádvoria o výmere 37 m2, LV č. 1..................1.842,26 Eur 
• parc. č. 9749/45 - zast. pl. a nádvoria o výmere 751 m2, LV č. 1..............37.392,97 Eur 

 
B.  Stavby: 
stavby súp. č. 4944 - Mlynské niv.37,39,41 na pozemku parc. č. 9749/1, LV č. 1       
obstarávacia cena  ..........................................................................................214.023,77 Eur 
oprávky...........................................................................................................139.482,81 Eur 
zostatková cena k 31.8.2013.............................................................................74.540,96 Eur       
stavby súp. č. 1730 na pozemku arc. č. 9749/12, LV č. 797 
obstarávacia cena  ...........................................................................................303.585,11 Eur 
oprávky............................................................................................................206.735,40 Eur 
zostatková cena k 31.8.2013............................................................................104.701,67 Eur 

 
C. Práva a záväzky: 
......................... 

 
Článok 2 

1)  Správa nehnuteľného majetku sa odníma v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva  
hlavného  mesta SR Bratislavy  číslo .............. zo dňa 27.6.2013. 

 



2) MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy odovzdá do 15 dní odo dňa  účinnosti tohto 
protokolu nehnuteľnosti vrátane záväzkových vzťahov, iných práv a tiarch písomným 
protokolom.  

 
 
 

Článok 3 
 

Odovzdávajúci sa zaväzuje, že ku dňu účinnosti tohto protokolu odovzdá preberajúcemu 
súpis hnuteľného majetku, týkajúci sa predmetu odovzdania a súpis záväzkov a pohľadávok 
viažucich sa k predmetu odovzdania.  

 
Článok 4 

 
Protokol nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
 

Článok 5 
 

Tento protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy majetku sa povinne zverejňuje podľa § 5 zák. č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe  k informáciám, v znení neskorších predpisov. 

 
Článok 6 

 
 Protokol je vyhotovený v 7-ich rovnopisoch, z ktorých hlavné mesto SR Bratislava 
obdrží 4 exempláre  a MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy obdrží 3 exempláre. 
 

Článok 7 
 

 Strany po prečítaní   protokolu na znak súhlasu s jeho obsahom tento podpísali. 
 
 
 
V Bratislave, dňa .......................                               V Bratislave, dňa........................... 
 
 
 
 
Odovzdávajúci:                                                          Preberajúci: 
MARIANUM:                                                           Hlavné mesto SR Bratislava:  
 
 
 
 
 
 
______________________                                     __________________________ 
        Miloslav Hrádek                                                               Milan Ftáčnik 
              riaditeľ                                                           primátor hl. m. SR Bratislavy 
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Autobusová stanica Mlynské Nivy - celková situácia 
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Autobusová stanica Mlynské Nivy - celková situácia 
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Autobusová stanica Mlynské Nivy 
možná zastavanosť podľa platného ÚPN 

4 

Ingrid Konrad | HA  
Hl.mesto SR Bratislava | 13.11.2013 



 

 

 
 

 

Praha | Prag 1928 

Mlynské nivy 

Svätoplukova ulica 

Situácia pozdĺž komunikácií  
Mlynské Nivy a Svätoplukovej ulice 

5 

Nová uličná čiara súvisaca s výstavbou autobusovej stanice   

Ingrid Konrad | HA  
Hl.mesto SR Bratislava | 13.11.2013 

Riešenie dopravnej situácie v súvislosti s výstavbou 
autobusovej stanice 



 

 

 
 

 

TWIN CITY 

Mlynské nivy 

Svätoplukova ulica 5.132m2 

Ingrid Konrad | HA  
Hl.mesto SR Bratislava | 13.11.2013 

Pozemok určený na predaj 
 
sa nachádza v nárožnej polohe 
Mlynské Nivy – Svätoplukova  
ulica o výmere 5.132m2.n 
Na západnej strane hraničí  
s pozemkom určeným  
pre výstavbu autobusovej  
stanice. Jeho hranice  
kopírujú súčasnú uličnú čiaru. 
Momentálny stav územia  
na nároží Mlynské Nivy –  
Svätoplukova ulica je  
v náväznosti na plánovanú  
výstavbu v zóne Čulenova  
(blok bývalého industriálu  
okolo Jurkovičovej teplárne)  
a v prepojení na výstavbu  
novej autobusovej stanice  
urbanisticky neudržateľný.  
 6 



 

 

 
 

 

TWIN CITY 

Mlynské nivy 

Svätoplukova ulica 

5.132m2 - (A+B) 

A 
B 

A,B nezastaviteľná plocha 

Nová uličná čiara súvisaca s výstavbou autobusovej stanice   

Ingrid Konrad | HA  
Hl.mesto SR Bratislava | 13.11.2013 
Časti pozemku A a B sú 
nezastaviteľné a budú 
v budúcnosti transformované  
na časti dopravných komunikácií a 
verejného priestoru (chodníky, 
stromoradia, dopravnú 
infraštruktúru ako odbočovacie 
pruhy, nevyhnutné nové jazdné 
pruhy a pod.). 
 
Osobitý zreteľ spočíva v tom, že 
majiteľ autobusovej dopravy 
potrebuje tieto územia (A a B) na 
realizáciu samotnej autobusovej 
stanice. S každým iným kupcom by 
malo mesto problém, každopádne 
by mu nemohlo predať plochy A a B, 
pretože tie sú nevyhnutné na 
výstavbu dopravnej infraštruktúry a 
verejného priestoru. Predávať v 
súťaži by sa mohla len plocha 5.132 
m2 – (A a B), a to tiež jedine s 
požiadavkou prepojenia obidvoch 
pozemkou formou verejného 
priestoru. 7 



 

 

 
 

 

TWIN CITY 

Mlynské nivy 

Svätoplukova ulica 
Nová uličná čiara súvisaca s výstavbou autobusovej stanice   

Ingrid Konrad | HA  
Hl.mesto SR Bratislava | 13.11.2013 

časti objektov v zábere 
požadovaného dopravného 
riešenia v častiach A a B 

Rozširovaniu komunikácií  
a budovaniu verejných priestorov  
stoja v budúcnosti  v ceste  
súčasné budovy. Predaj v súťaži  
by bol predajom aj bez týchto častí 
budov, čo považujem za nereálne. V 
tom prípade by bolo vhodnejšie 
pozemok nepredať.  

5.132m2 - (A+B) 
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TWIN CITY 

Mlynské nivy 

Svätoplukova ulica 

IZP 70% 
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A,B nezastaviteľná plocha 

A 

B 

Ingrid Konrad | HA  
Hl.mesto SR Bratislava | 13.11.2013 

Zastaviteľnosť pozemku je  
regulovaná indexom  
zastavanej plochy – max. 70%. 
Nezastaviteľnú časť pozemku je 
nevyhnutné koncentrovať do novej 
plochy verejného priestoru  
námestia. Takéto riešenie prinesie 
mestu a verejnosti novú kvalitu. Aj  
Posunutie uličných čiar a vytvorenie 
nového bulváru je pozitívnym  
prínosom do tohoto mestského 
prostredia, ale vytvorenie verejného 
priestoru – polootvoreného  
námestia do ulice Mlynské Nivy. 
Takéto priestory sú pre Bratislavu 
typické a námestie by rozvoľnilo  
dlhú fasádu autobusovej stanice. 

A 
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TWIN CITY 

Mlynské nivy 

Svätoplukova ulica 

IZP 70% 

A B nezastaviteľná plocha 

A 

B 

Verejný  priestor 

Priestor autobusovej stanice 
Vstup 

Vstup 

Ingrid Konrad | HA  
Hl.mesto SR Bratislava | 13.11.2013 

Zastavanie pozemku do križovatky 
umožní vznik nového verejného  
priestoru – atraktívneho predpolia 
autobusovej stanice zo strany  
Mlynské Nivy a zároveň vytvorí  
aj prepojenie s investičným zámerom 
na nároží. Takýto priestor by bol 
nadčasovou hodnotou z hľadiska 
verejného záujmu. Tým že by  
neostali len rozbité zvyškové plochy  
okolo zástavby na dotknutom  
pozemku, ostal by zjednotený verejný 
priestor, ktorý prináša vysoký benefit  
aj samotnej autobusovej stanici, ako aj 
celej štvrti.  
Z toho dôvodu by bolo optimálne  
v prípade potreby spojiť časť pozemku 
v súčasnom vlastníctve HB Reavis  
a časti novo nadobudnutého pozemku  
a vytvoriť funkčný verejný priestor  
novej kvality. V kontexte dotvorenia 
nárožia je veľmi dôležitá jeho budúca 
architektonická kvalita. 10 



 

 

 
 

 

Ingrid Konrad | HA  
Hl.mesto SR Bratislava | 13.11.2013 

Príklad riešenia obdobného námestia  
vo Viedni pri stanici MHD Wien Mitte. 
Veľkoplošne zasunutý parter rozširuje 
ulicu a vytvára veľkorysý  
verejný priestor. 

Verejný priestor vo Viedni   
Projekt Wien Mitte  
Realizácia 2013 

11 



 

 

 
 

 

Ingrid Konrad | HA  
Hl.mesto SR Bratislava | 13.11.2013 

Príklad riešenia námestia  
vo Viedni na Wienerbergu: 
pri výškovkách Twin Towers dáva  
verejný priestor meskému priestoru 
ľudskú mierku – prístrešky  
na zástavkach MHD. 

Verejný priestor vo Viedni   
Projekt námestia pred Twin Towers Wienerberg 
Architekti Querkraft 12 



 

 

 
 

 

Ingrid Konrad | HA  
Hl.mesto SR Bratislava | 13.11.2013 

Vznik novej kvality  
mestského priestoru 
Príklad riešenia obdobného námestia  
od holadsko-nemeckého tímu 
architektov Benthem Crouwel  
(Aachen, Amsterdam), ktorí vytvorili  
pre nemecké mesto Koblenz vedľa 
shoppinhgmollu „Forum Mittelrhein“  
tento rok verejný priestor „Forum 
Confluentes“, ktorý vytvorili medzi  
dvoma významnými verejnými  
budovami -  vznikol multifunkčný  
verejný priestor zodpovedajúci 
modernému využitiu.  
Nový priestor pre komunikáciu,  
ako predpolie autobusovej stanice  
by bol neustále živý priestor pre rôzne  
mestské funkcie ako trhy, temporérne 
podujatia, bodom stretávania sa, 
zastavenia a komunikácie (lavičky, 
kaviarne, reštaurácie) 
pre domácích i hostí mesta. 

Verejný priestor v nemeckom meste Koblenz 
Realizácia 2012-2013 

13 



 

 

 
 

 

Ingrid Konrad | HA  
Hl.mesto SR Bratislava | 13.11.2013 

Verejný priestor v nemeckom meste Koblenz 
Realizácia 2012-2013 
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Ingrid Konrad | HA  
Hl.mesto SR Bratislava | 13.11.2013 

Príklad zvládnutého 
mestského priestoru – aktuálne  
riešenie nárožnej situácie vo Viedni. 

Verejný priestor –dostavba nemocnice 
Rudolfstiftung Juchgasse 
Realizácia 2013-2014 
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Ingrid Konrad | HA  
Hl.mesto SR Bratislava | 13.11.2013 

Riešenie zelenej strechy ako 
poloverejneho prietoru na tom istom 
objekte v nárožnej situácii vo Viedni. 

Verejný priestor –dostavba nemocnice 
Rudolfstiftung Juchgasse 
Realizácia 2013-2014 

16 



 

 

 
 

 

Ingrid Konrad | HA  
Hl.mesto SR Bratislava | 13.11.2013 

Priestor nárožia Svätoplukova – Mlynské Nivy – dôležitá transformácia miesta z obytnej funkcie, dnes už 
stratenej pre túto polohu na rušnej križovatke, čoho dôsledkom sú prázdne budovy s čiastočným využitím  
na administratívu, na kvalitný polyfunkčný mestský priestor s novým verejným priestorom prepojeným na 
budúcu autobusovú stanicu. 17 





   
 

   
 

  
 



  
 

  
 
 


