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                                                                                                                      kód uzn. 5.3  
           5.3.1  

Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

berie na vedomie 
 
správu o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej 
stanice ŽSR v Bratislave a o návrhu Dodatku č. 1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve 
predloženého spol. Transprojekt s.r.o.. 
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Dôvodová správa 

 
OBSAH MATERIÁLU: Správa o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru  

stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave a 
informácia o návrhu Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej 
zmluve, predloženého investorom spol. Transprojekt s.r.o. 

                                      
SUBJEKT :                                  Transprojekt s. r. o. 
                                                      Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 
                                                      IČO: 35 729 651 
                                                      (ďalej len „spoločnosť“ alebo „investor“) 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV: 

pozemok parc. č. 23093/1      ostatné plochy časť vo výmere        5121 m2 
pozemok parc. č. 23093/4      zastavané plochy vo výmere              270 m2 
pozemok parc. č. 23093/12    ostatné plochy časť vo výmere        1997 m2 
pozemok parc. č. 23093/13    ostatné plochy časť vo výmere        1249 m2 
pozemok parc. č. 23093/15    zastavané plochy vo výmere                12 m2 
pozemok parc. č. 23093/29    zastavané plochy vo výmere                10 m2 
pozemok parc. č. 23093/39    zastavané plochy vo výmere              259 m2 
pozemok parc. č. 23093/40    zastavané plochy vo výmere                  2 m2 
pozemok parc. č. 23096/1      ostatné plochy časť vo výmere      13048 m2 
pozemok parc. č. 23096/11    ostatné plochy vo výmere                    25 m2 
pozemok parc. č. 23096/12    zastavané plochy vo výmere                27 m2 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

         Spolu                                                                                             22020 m2 
 
 
SKUTKOVÝ STAV :    
 

V súvislosti so snahou hlavného mesta SR Bratislava, ako aj žiadateľa o vyriešenie 
nepriaznivého stavu v lokalite Predstaničné námestie sú Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
Bratislava v pravidelných intervaloch predkladané správy o vykonaných krokoch a navrhovaných 
riešeniach, ktoré by mali smerovať k uspokojivému vyriešeniu nevyhovujúcej situácie. 
 

Posledným prijatým uznesením je uznesenie č. 1548/2014 z 24.04.2014, ktorým MsZ 
zobralo na vedomie Správu o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby 
Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. Mestské zastupiteľstvo bolo informované 
o záveroch znaleckého posudku vypracovaného Ústavom stavebnej ekonomiky, s. r. o., na 
posúdenie možnosti dokončenia projektu v plánovanom čase.  

 
Správa o vykonaných krokoch je mestskému zastupiteľstvu predkladaná v pravidelných 

intervaloch a jej cieľom je informovať o vykonaných krokoch, najmä v nadväznosti na uznesenia 
prijaté mestským zastupiteľstvom. 

 
Mestské zastupiteľstvo bolo informované, že hlavné mesto zabezpečilo znalecký posudok 

vypracovaný Ústavom stavebnej ekonomiky, s. r. o. na posúdenie možnosti dokončenia projektu v 
plánovanom čase.  

Mestské zastupiteľstvo bolo informované tiež o tom, že investor dňa 27.05.2014 zaslal 
hlavnému mestu návrh Dodatku č. 1 k  Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 20.12.2010 (ďalej 
aj „pôvodný dodatok“), ktorého účelom má byť podrobnejšia úprava práv a povinností 
vyplývajúcich z pôvodnej zmluvy tak, aby bolo možné dosiahnuť účel, na ktorý bola Zmluva 
o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená. 
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Jednotlivé body pôvodného dodatku boli podrobne analyzované v informačnom materiáli 

predloženom na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva so záverom, že investorom 
navrhovaná podrobnejšia úprava práv a povinností vyplývajúcich z pôvodnej zmluvy 
v podstate úplne popiera obsah, zmysel a účel pôvodnej Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
a v rozpore s pôvodným zmluvným dojednaním nanovo vymedzuje práva a povinnosti 
zmluvných strán a časové súvislosti spojené s realizáciou projektu Predstaničný priestor 
Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave.  

 
Základnými princípmi uzatvorenej Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve sú: 
 

• záväzok uzatvoriť budúcu (kúpnu) zmluvu k špecifikovaným pozemkom v celkovej výmere 
22 010 m2 

• záväzok uzatvoriť budúcu (kúpnu) zmluvu vznikne po bezodplatnom prevode a odovzdaní 
právoplatne skolaudovaných stavebných objektov a plánovaných investícií hlavnému mestu zo 
strany investora – a to najneskôr do 31.12.2016, bez akejkoľvek možnosti tento termín posúvať 
k neskoršiemu dátumu 

• vymedzenie kúpnej ceny vo výške 23 779 260,43 Eur s tým, že  
     - prvá časť kúpnej ceny vo výške 365 299,07 Eur predstavuje peňažné plnenie a bola už 

investorom uhradená       
     - druhá časť kúpnej ceny vo výške 23 413 961,36 Eur predstavuje nepeňažné plnenie a bude 

uhradená vo forme vybudovania vyššie uvedených stavebných objektov a plánovaných 
investícií, ktoré je investor zaviazaný odovzdať do vlastníctva hlavnému mestu 

•••• ak investor neprevedie a neodovzdá stavebné objekty a plánované investície hlavnému mestu 
v dohodnutej lehote, zmluvné strany automaticky od zmluvy odstupujú a zmluva sa od počiatku 
zrušuje 

•••• ak investor neprevedie a neodovzdá stavebné objekty a plánované investície hlavnému mestu     
v lehote do 31.12.2016, zaplatená prvá časť kúpnej ceny vo výške 365 299,07 Eur sa považuje za 
zmluvnú pokutu za nesplnenie záväzku 

•••• ak investor neprevedie a neodovzdá stavebné objekty a plánované investície hlavnému mestu     
v lehote do 31.12.2016, investor je povinný ich bezodplatne previesť a odovzdať hlavnému 
mestu v stave, v akom sa budú v tom čase nachádzať a je povinný uhradiť hlavnému mestu 
preukázateľnú náhradu škody 

 
 

Pôvodne predložený dodatok (prerokovaný v júnovom MsZ): 
 
Predmetom investorom predloženého pôvodného dodatku bolo predovšetkým faktické 

posunutie termínu na dokončenie stavby, a to tým, že bola vypustená viazanosť termínu 31.12.2016 
na bezodplatný prevod a odovzdanie právoplatne skolaudovaných (t.j. stavebne ukončených) 
stavebných objektov a plánovaných investícií. Termín právoplatnej kolaudácie stavebných objektov 
a plánovaných investícií, ktoré majú byť odovzdané hlavnému mestu nebol v dodatku vymedzený, 
t.j. termín kolaudácie by mohol nastať kedykoľvek po prevode vlastníckeho práva k dotknutým 
pozemkom na investora a po odovzdaní nedokončených objektov hlavnému mestu, bez akejkoľvek 
deklarovanej zodpovednosti investora za nesplnenie povinnosti zabezpečiť dokončenie stavieb a ich 
(právoplatnú) kolaudáciu. 

Podľa pôvodného dodatku, v termíne do 31.12.2016 má byť investor povinný vybudovať 
stavebné objekty a investície iba v takom rozsahu, ktorý umožní vydať povolenie na predčasné 
užívanie stavby - v takomto prípade bude hlavné mesto povinné uzavrieť s investorom riadnu kúpnu 
zmluvu na prevod vlastníckeho práva k špecifikovaným pozemkom, t.j. investor už by nebol  
povinný v termíne do 31.12.2016 stavebné objekty úplne stavebne dokončiť a zabezpečiť ich 
skolaudovanie. 
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V prípade, že stavebné objekty, ktoré tvoria predmet nepeňažného plnenia, budú v lehote do 
31.12.2016 vybudované v stave umožňujúcom vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby 
a stavebným úradom bude vydané povolenie na predčasné užívanie stavby, hlavné mesto bude 
povinné uzavrieť s investorom riadnu kúpnu zmluvu (kúpne zmluvy). V kúpnej zmluve má byť síce 
zakomponovaný záväzok investora dokončiť príslušné stavebné objekty, odstrániť prípadné vady 
stavebných objektov a zabezpečiť pre príslušné stavebné objekty kolaudačné rozhodnutie, ale bez 
vymedzenia lehoty a určenia zodpovednosti za nesplnenie povinnosti. 

 
To znamená, že pôvodný dodatok navrhoval novú úpravu práv a povinností zmluvných 

strán tým spôsobom, že: 
- hlavné mesto bude povinné uzavrieť riadnu kúpnu zmluvu a previesť vlastnícke právo 

k dotknutým pozemkom ešte pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím príslušných 
stavebných objektov a investícií, 

- hlavné mesto bude povinné uzavrieť riadnu kúpnu zmluvu a previesť vlastnícke právo 
k dotknutým pozemkom ešte pred úplným dokončením a právoplatným skolaudovaním 
príslušných stavebných objektov, 

- nepeňažné plnenie je viazané na prevzatie nedokončených, právoplatne neskolaudovaných 
stavieb, 

- povinnosť investora protokolárne odovzdať príslušné stavebné objekty je viazaná na okamih 
ich zápisu do katastra nehnuteľností – je potrebné zdôrazniť, že ide o stavebné objekty takého 
charakteru, ktoré sa do katastra nehnuteľností nezapisujú, t.j. táto podmienka je nenaplniteľná 
a má za následok negáciu povinnosti investora, 

- záväzok investora dokončiť príslušné stavebné objekty, odstrániť prípadné vady stavebných 
objektov a zabezpečiť pre príslušné stavebné objekty kolaudačné rozhodnutie nie je viazaná 
na žiadne lehoty, ani sankčný postih. 

 
Okrem vyššie spomínaného faktického posunu termínu, pôvodný dodatok obsahoval 

ustanovenie o možnosti automatického posunu medzného termínu o ďalší jeden rok, a to tak, že ak 
investor nesplní niektorú z podmienok na uzavretie riadnej kúpnej zmluvy v termíne do 31.12.2016 
z dôvodu na strane hlavného mesta alebo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, sú 
zmluvné strany povinné rokovať o predĺžení doby na splnenie podmienok uzavretia zmluvy; ak sa 
zmluvné strany nedohodnú na inej predĺženej dobe na splnenie podmienok na uzavretie zmluvy, 
posúva sa medzný termín (31.12.2016)  automaticky o 12 mesiacov.  
 

Podľa pôvodného dodatku sa tiež menili práva a povinnosti zmluvných strán pokiaľ ide 
o spôsob naloženia s nedokončenými stavebnými objektmi v prípade, že investor nedodrží niektorú 
z podmienok na uzavretie riadnej kúpnej zmluvy v termíne do 31.12.2016 a hlavné mesto z tohto 
dôvodu (v tomto rozsahu) odstúpi od Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. V takomto prípade 
hlavnému mestu vznikne právo vyzvať investora, aby mu predal príslušné stavebné objekty, ktoré 
mali byť predmetom nepeňažného plnenia, v stave, v akom sa v tej dobe nachádzajú, za cenu 
zodpovedajúcu hodnote týchto stavebných objektov určenej znaleckým posudkom alebo za cenu 
rovnajúcu sa 75 % sumy predpokladaných nákladov uvedených ako príloha tejto zmluvy, podľa 
toho, ktorá suma bude nižšia.  

Dané ustanovenie je absolútne v rozpore s pôvodným znením zmluvy, podľa ktorého mal 
investor povinnosť bezodplatne previesť a odovzdať do vlastníctva hlavného mesta aj 
neprávoplatne skolaudované objekty, v prípade, že nebude investorom dodržaná lehota na ich 
odovzdanie do 31.12.2016. 
 
          Na základe záverov, že investorom navrhovaný dodatok ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve 
popiera obsah, zmysel a účel pôvodnej Zmluvy a nanovo vymedzuje práva a povinnosti zmluvných 
strán a časové súvislosti spojené s realizáciou projektu Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR 
v Bratislave v takom rozsahu a znení, ktorý je nezlučiteľný so záujmami hlavného mesta ako 
vlastníka dotknutých pozemkov, investor inicioval stretnutie za účasti svojho právneho zástupcu 
a pána primátora, za účelom vyjasnenia si kľúčových sporných bodov navrhovaného dodatku. 
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V nadväznosti na závery tohto stretnutia sa následne uskutočnilo stretnutie zástupcov 
Oddelenia správy nehnuteľností, Legislatívno-právneho oddelenia a právneho zástupcu investora, 
na ktorom boli opätovne objasnené výhrady hlavného mesta voči obsahu pôvodného dodatku a bol 
vymedzený právny rámec úpravy vzájomných práv a povinností zmluvných strán, ktorý je 
z hľadiska záujmov hlavného mesta akceptovateľný.  

 
Aktuálny návrh dodatku predložený investorom: 

 
Dňa 03.09.2014 predložil právny zástupca investora prepracovaný návrh Dodatku č. 1 

k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve (ďalej aj „prepracovaný dodatok“), v ktorom eliminoval 
niektoré, nie však všetky sporné body, ktoré boli obsahom pôvodného dodatku. 
 
 V prepracovanom dodatku dochádza k nasledovnej úprave práv a povinností 
zmluvných strán: 

 
•••• dodatok ponecháva povinnosť investora pred uzatvorením riadnej kúpnej zmluvy hlavnému 

mestu bezodplatne previesť a odovzdať právoplatne skolaudované stavebné objekty, no posúva 
sa najneskoršia lehota kedy sa tak má stať, a to o jeden rok – do 31.12.2017, navyše s tým, 
že sa do zmluvy vnáša inštitút vyššej moci, ktorý je v dodatku negatívne vymedzený: 

- „v prípade zásahu vyššej moci, o ktorom Budúci kupujúci bez zbytočného odkladu informuje 
Budúceho predávajúceho a ktorý môže mať vplyv na riadne a včasné dokončenie 
a odovzdanie Stavebných objektov sa Zmluvné strany zaväzujú dohodnúť na inom (primerane 
neskoršom) Najneskoršom dni. Za zásah vyššej moci sa pritom nepovažujú bežné teplotné 
výkyvy ani zmena majetkových pomerov Budúceho kupujúceho.“ 

- domnievame sa, že existuje predpoklad, že investor bude za zásah vyššej moci považovať aj 
dĺžku stavebných konaní, ktoré logicky ovplyvňujú časový faktor realizácie výstavby – 
harmonogram prác (poukazujeme na súvis s Článkom IV ods. 1 prepracovaného dodatku), 

- vzhľadom na to, že od právoplatnosti územného rozhodnutia tohto času uplynuli už štyri roky 
a investor mal teda dostatočný časový priestor na projektovú prípravu a kompletizáciu 
podkladov pre podanie potrebných žiadostí o vydanie čiastkových stavebných povolení a pre 
vydanie stavebných povolení (podľa našich informácii má zatiaľ vydané iba 2 čiastkové 
stavebné povolenia), domnievame sa, že je nutné, aby v budúcnosti nedošlo k rozporom 
ohľadne uplatnenia inštitútu vyššej moci, do dodatku zakomponovať, že dĺžka a priebeh 
stavebného konania/stavebných konaní sa nepovažujú za zásah vyššej moci, ktorej uplatnenie 
v zmysle prepracovaného dodatku má jednak vyvolať záväzok rokovať o posunutí termínu (Čl. 
II ods. 2 prepracovaného dodatku) a jednak ovplyvniť harmonogram prác bez vzniku práva 
hlavného mesta na zmluvnú pokutu (s Čl. IV ods. 1 prepracovaného dodatku),  

- súčasťou návrhu prepracovaného dodatku nebol harmonogram prác, ktorý má byť prílohou 
dodatku, preto pri analýze jeho obsahu nebolo jasné, či súčasťou harmonogramu prác je 
(bude) aj časový úsek vyhradený pre povoľovací proces, alebo je harmonogram prác 
naviazaný na termín začatia realizácie jednotlivých etáp projektu – ak by súčasťou 
harmonogramu prác nebol povoľovací proces, považujeme za vhodné, aby bol investor pod 
sankciou zmluvnej pokuty dodatkom zaviazaný v stanovenej lehote podať kvalifikované 
žiadosti o vydanie všetkých stavebných povolení, ktoré sú potrebné za účelom realizácie tých 
stavebných objektov, ktoré majú byť odovzdané hlavnému mestu   

 
- predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je záväzok hlavného mesta previesť 

investorovi do vlastníctva špecifikované pozemky o celkovej výmere 22 010 m2 – 
vo vzťahu k tejto výmere  pozemkov bola naviazaná výška dohodnutej kúpnej ceny - 
Článok II ods. 3. a ods. 4. písm. b) prepracovaného dodatku pripúšťa, aby bolo 
riadnou kúpnou zmluvou na investora prevedené vlastnícke právo k väčšej výmere 
pozemkov, a v nadväznosti na to sa pripúšťa úprava kúpnej ceny – avšak bez 
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akejkoľvek bližšej špecifikácie, bez ktorej však nie je možné s takouto úpravou 
zmluvy súhlasiť 
Je vopred potrebné dotknuté pozemky, o ktoré by sa mala zmluva rozšíriť majetkovo-
právne prešetriť, aby sa do budúcnosti eliminovali prípadné problémy. 

- v Článku II ods. 7. prepracovaného dodatku je ponechané, aby v prípade, že pred 
kolaudáciou a odovzdaním stavebných objektov dôjde k zániku zmluvy bez 
naplnenia jej účelu (teda ak si investor nesplní svoju povinnosť dodržať lehotu na 
vybudovanie objektov a ich odovzdanie hlavnému mestu), resp. v prípade, keď 
k zániku zmluvy dôjde po tom, ako investor stavebné objekty už hlavnému mestu 
bezodplatne previedol, bolo hlavné mesto zaviazané na odkúpenie realizovaných 
stavebných objektov v rozsahu a v stave v akom sa v tej dobe nachádzajú, za 
cenu určenú znaleckým posudkom 

- táto klauzula úplne neguje znenie Článku III ods. 7 Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, 
podľa ktorého má investor povinnosť bezodplatne previesť a odovzdať do vlastníctva 
hlavného mesta aj neprávoplatne skolaudované objekty, v prípade, že nebude investorom 
dodržaná lehota na ich odovzdanie do 31.12.2016 – toto ustanovenie je vyjadrením práva 
hlavného mesta na kompenzáciu voči investorovi v prípade, že nedodrží podmienky zmluvy 
a teda jeho pričinením nedôjde k naplneniu účelu zmluvy - navrhovaný dodatok tento princíp 
úplne popiera 

- povinnosť investora bezodplatne previesť a odovzdať do vlastníctva hlavného mesta aj 
rozostavané, neprávoplatne skolaudované objekty, v prípade, že nebude investorom dodržaná 
lehota na ich odovzdanie núti investora pod hrozbou nenávratne investovaných finančných 
prostriedkov dodržať harmonogram výstavby - ak by dodatkom bola táto povinnosť zrušená 
a naopak do zmluvy by bola inkorporovaná povinnosť hlavného mesta odkúpiť nedokončené - 
rozostavané stavebné objekty v prípade zániku alebo zmarenia účelu zmluvy, právna pozícia 
investora by sa podstatne zlepšila a vytvoril by stav, ktorý by investora netlačil k dodržaniu 
časového harmonogramu, ak by mal záruku, že aj v prípade neuskutočnenia budúcej kúpy 
pozemkov, prostriedky vynaložené na výstavbu stavebných objektov sa mu vrátia v kúpnej 
cene rozostavaných stavebných objektov; takáto zmena zmluvných podmienok by mala          
za následok, že investor by v podstate nepodstupoval žiadne riziko, resp. len vo veľmi 
obmedzenej miere 

•••• prepracovaný dodatok do zmluvy vnáša skrytý posun termínu: 

- podľa dodatku, ak budú k 31.12.2017 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutia aspoň     
k 50 % z celkového počtu stavebných objektov, ktoré majú byť odovzdané mestu, neuplatnia 
sa ustanovenia zmluvy o možnosti hlavného mesta od zmluvy odstúpiť z dôvodu nedodržania 
termínu zo strany investora, ani ustanovenia o povinnosti mesta odkúpiť nedokončené 
objekty, a namiesto toho sa termín na odovzdanie objektov posunie na základe dohody na 
neskorší termín, v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú (čo je tiež potrebné 
predpokladať) tak sa medzný termín posunie o ďalší rok, t. j. do 31.12.2018. 

• prepracovaný dodatok ruší ustanovenia Článku III ods. 5 až 7 Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
týkajúce sa: 

- práva na odstúpenie od zmluvy v prípade, že investor nedodrží lehotu na odovzdanie 
skolaudovaných objektov (v dodatku nahradené, ale v odlišných právnych súvislostiach) 

- určenia peňažného plnenia ako zmluvnej pokuty v prípade nedodržania termínu na 
odovzdanie objektov (v dodatku nahradené, ale v odlišných právnych súvislostiach)  

- povinnosti investora bezodplatne previesť a odovzdať do vlastníctva hlavného mesta aj 
neprávoplatne skolaudované objekty, v prípade, že nebude investorom dodržaná lehota na 
ich odovzdanie do 31.12.2016 (nahradené povinnosťou mesta nedokončené objekty 
odkúpiť) 

• Článok IV ods. 3 prepracovaného dodatku sa týka podrobného vymedzenia povinnosti hlavného 
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mesta poskytnúť investorovi súčinnosť potrebnú na plnenie zmluvy, hlavné mesto sa má okrem 
iného zaviazať v nasledovnom rozsahu: 

c)   výslovne súhlasí s tým, aby príslušné úrady v stavebnom konaní vydali všetky stavebné povolenia 
potrebné na realizáciu/výstavbu Stavebných objektov v súlade s touto Zmluvou, 

d)   zaväzuje sa na písomnú výzvu Budúceho kupujúceho bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní 
odo dňa, kedy mu bola táto výzva doručená, udeliť Budúcemu kupujúcemu všetky súhlasy 
a vyjadrenia potrebné priamo alebo nepriamo na realizáciu/výstavbu Stavebných objektov 
v súlade s touto Zmluvou,“ 

- poukazujeme na to, že hlavné mesto ako vlastník dotknutých pozemkov je (bude) účastníkom 
stavebných konaní a bez oboznámenia sa s pokladmi pre vydanie stavebných povolení 
nepovažujeme za vhodné, ani účelné, aby sa hlavné mesto v takomto rozsahu dopredu vzdalo 
svojich procesných práv, 

- taktiež poukazujeme na to, že hlavné mesto, ktoré ako dotknutý orgán vydáva na účely 
územného a stavebného konania vyjadrenia a súhlasy, sa nemôže dopredu zaviazať na postup, 
ktorý by mohol byť v rozpore so zákonom (nemožno vychádzať z predpokladu, že investorovi 
bude možné v každom prípade vydať súhlas alebo kladné vyjadrenie) 

 
V nadväznosti na uvedený rozbor obsahovej stránky prepracovaného dodatku si dovoľujeme 

vyjadriť názor, že obsahom dodatku k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve by mali byť výlučne iba: 
- aktualizovaná špecifikácia pozemkov, ktoré majú byť predmetom budúceho prevodu v rozsahu 

dohodnutej celkovej výmery, 
- posun termínu na odovzdanie skolaudovaných objektov o jeden rok, t.j. do 31.12.2017, bez 

akejkoľvek ďalšej možnosti predĺženia tohto termínu 
- a zakotvenie etapizácie realizácie projektu, avšak v rámci dodržania medzného termínu na 

odovzdanie skolaudovaných všetkých stavebných objektov, ktoré tvoria nepeňažné plnenie. 
 
Ďalšie investorom navrhované ustanovenia, resp. úprava vzájomných práv a povinností 
zmluvných strán, týkajúce sa 

- možnosti ďalšieho posunutia termínu na odovzdanie skolaudovaných stavebných objektov, 
- povinnosti mesta odkúpiť nedokončené stavebné objekty v prípade, že nedôjde k naplneniu 

účelu zmluvy, 
- zásahu vyššej moci, 
- úprav dohodnutej kúpnej ceny, 
- zrušenia ustanovenia o povinnosti investora bezodplatne odovzdať mestu nedokončené 

stavebné objekty v prípade, že nedodrží termín na ich odovzdanie, 
- široko koncipovanej súčinnosti zo strany mesta  

popierajú obsah, zmysel a účel pôvodnej Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a v rozpore 
s pôvodným zmluvným dojednaním zásadným spôsobom nanovo vymedzujú najmä časové 
súvislosti spojené s realizáciou projektu a práva a povinnosti strán súvisiace s odovzdaním 
stavebných objektov, čo by malo priamu súvislosť na finančné záväzky hlavného mesta, ktoré 
pôvodná zmluva neobsahovala.  
Možno teda konštatovať, že navrhovaný dodatok oproti pôvodnej zmluve výrazným spôsobom 
zlepšuje právne postavenie investora a naopak v súvislosti s tým znevýhodňuje postavenie 
hlavného mesta, čo by v niektorých prípadoch bolo možné akceptovať v záujme realizácie 
projektu (napr. posun medzného termínu o jeden rok), avšak v ostatných prípadoch by takáto 
zmena práv a povinností zmluvných strán bola na úkor záujmov hlavného mesta (napr. záväzok 
na vydávanie súhlasov, záväzok odkúpiť nedokončené stavebné objekty). 
 
Vzhľadom na tieto skutočnosti navrhujeme naďalej rokovať s investorom o obsahu dodatku ku 
Zmluve o budúcej kúpnej zmluve, ktorý by bol akceptovateľný pre obe zmluvné strany a nepopieral 
by obsah a zmysel pôvodnej zmluvy tak zásadným spôsobom, ako to je v prípade oboch dodatkov 
navrhnutých investorom. 
 
 






































