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Kód uzn: 21.3 
 

NÁVRH  UZNESENIA 
 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

s c h v a ľ u j e 

1. založenie záujmového združenia právnických osôb Združenie správy námestia so sídlom 
v Bratislave a účasť hlavného mesta SR v záujmovom združení právnických osôb Združenie 
správy námestia. 

2. zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade Združenia správy námestia so sídlom 
v Bratislave: 

2.1 JUDr. Dušanu Višňovskú,  

2.2 Ing. Annu Reinerovú. 

3. ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom pozemkov v Bratislave k. ú. Nivy: 

3.1 parc. č. 9182/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 637 m2,  

3.2 parc. č. 9182/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 73 m2, 

3.3 parc. č. 9189/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1115 m2,  

3.4 parc. č. 9190/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1040 m2,  

3.5 parc. č. 9190/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 67 m2,  

3.6 parc. č. 9191/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1529 m2,  

3.7 parc. č. 9193/201 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2,  

3.8 parc. č. 9193/493 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 466 m2,  

3.9 parc. č. 9193/495 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2,  

3.10 parc. č. 9193/501 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 141 m2,  

3.11 parc. č. 9193/585 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1053 m2,  

3.12 parc. č. 9193/588 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 240 m2,  

3.13 parc. č. 9193/590 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1528 m2,  

ako pozemkov registra „C“, vedených na liste vlastníctva č. 1   

a  

3.14 novovytvoreného pozemku parc. č. 9193/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
2913 m2, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 109/2009, zo dňa 28. 09. 2009 
z pozemku registra „C“ parc. č. 9193/5 vo výmere 3309 m2, zapísaného na LV č. 1,  

3.15 novovytvoreného pozemku parc. č. 9193/577 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
94 m2, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 109/2009, zo dňa 28. 09. 2009 
z pozemku registra „C“ parc. č. 9193/577 vo výmere 208 m2, zapísaného na LV č. 1,  

3.16 parc. č. 9193/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1876 m2, ktorý vznikol podľa 
Geometrického plánu č. 109/2009, zo dňa 28. 09. 2009 z pozemku registra „C“ parc. č. 
9193/6 vo výmere 1961 m2, zapísaného na LV č. 1,  

3.17 parc. č. 9193/636 – ostatné plochy vo výmere 346 m2, ktorý vznikol podľa Geometrického 
plánu č. 109/2009, zo dňa 28. 09. 2009 z pozemku registra „C“, z pozemku registra „C“ 
parc. č. 9193/5  vo výmere 3309 m2, zapísaného na LV č. 1,  

3.18 parc. č. 9193/637 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 73 m2, ktorý vznikol podľa 
Geometrického plánu č. 109/2009, zo dňa 28. 09. 2009 z pozemku registra „C“, parc. č. 
9193/577 vo výmere 208 m2, zapísaného na LV č. 1,  

  

 



 

 

 

v prospech Združenia správy námestia, so sídlom v Bratislave, za účelom zabezpečenia správy 
a údržby Námestia Eurovea a Promenády Eurovea a za účelom koordinácie užívania Námestia 
Eurovea a Promenády Eurovea na kultúrne, športové, marketingové a iné podujatia, na dobu 
nájmu 20 rokov, za nájomné vo výške 1,-- EUR za celú dobu nájmu,  

 

s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 
nájomcom podpísaná toto uznesenie stratí platnosť.  

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dôvodová správa 
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 
00 603 481 (ďalej len „hlavné mesto“) a obchodná spoločnosť Ballymore EUROVEA, a.s. so sídlom 
Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: 
Sa, Vložka č. 2862/B, IČO: 35 825 600  (ďalej len „Ballymore”), prejavili vôľu vzájomne prispieť 
k rozvoju verejnej nábrežnej zóny pri Centre Eurovea. V záujme realizácie týchto spoločných záujmov 
navrhujú vytvoriť v súlade s ustanovením § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka záujmové združenie 
právnických osôb s názvom „Združenie správy námestia“ (ďalej len „združenie“) so sídlom 
v Bratislave.  

Podľa platnej právnej úpravy, a to ustanovenia § 11 ods. 5 písm. l) zákona Slovenskej 
národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov a čl. 7 ods. 6 písm. k) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, je 
mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta vyhradené schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť 
Bratislavy v regionálnych združeniach. 

V súlade s týmto ustanovením sa predkladá mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta na 
schválenie materiál: „Návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb s názvom 
Združenie správy námestia so sídlom v Bratislave, návrh na schválenie zástupcov hlavného mesta SR 
Bratislavy v správnej rade Združenia správy námestia so sídlom v Bratislave a návrh na schválenie 
prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave,  k. ú. Nivy, pre 
záujmové združenie právnických osôb s názvom Združenie správy námestia so sídlom v Bratislave.“ 

Predkladaný materiál obsahuje: 

• návrh zakladateľskej zmluvy záujmového združenia právnických osôb Združenie správy námestia 
uzatvorenej podľa ustanovenia § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 
hlavné mesto a Ballymore, 

• návrh stanov záujmového združenia právnických osôb Združenie správy námestia, a 
• návrh nájomnej zmluvy uzatvorenej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými 

stranami hlavné mesto a Ballymore. 

1. Návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb s názvom Združenie správy  
námestia so sídlom v Bratislave 

I. Členstvo v združení 

Zakladajúcimi členmi združenia budú právnické osoby, a to: 
a) hlavné mesto, ktoré je vlastníkom pozemkov, na ktorých je vybudované Námestie Eurovea 

a Promenáda Eurovea; a 
b)    Ballymore,  ktoré je vlastníkom Centra Eurovea.  

II. Ú čel a cieľ združenia 

Účelom združenia je zabezpečiť správu a údržbu Námestia Eurovea a Promenády Eurovea 
a koordinovať užívanie Námestia Eurovea a Promenády Eurovea na kultúrne, športové, 
marketingové a iné podujatia s cieľom  

• zabezpečiť lepšie a efektívnejšie využitie tohto verejného priestranstva,  
• doplniť možnosti kultúrneho vyžitia v Bratislave, 
• ponúknuť nový a vysokokvalitný priestor pre zábavu a oddych pre verejnosť, a 
• prezentovať Námestie Eurovea a Promenádu Eurovea ako novú nábrežnú kultúrnu štvrť 

v srdci Bratislavy; čím sa Námestie Eurovea a Promenáda Eurovea stanú atraktívnou 
destináciou ponúkajúcou výnimočné pulzujúce prostredie pre zábavu a oddych na úžitok 
verejnosti. 



 

III. Predmet činnosti združenia 

Predmetom činnosti združenia bude: 
a)  správa a údržba 

1. Námestia Eurovea   
2. Promenády Eurovea,  

b)  výkon iných činností súvisiacich s činnosťou podľa bodu a), a 
c) koordinácia užívania Námestia Eurovea a Promenády Eurovea za účelom organizovania 

kultúrnych, športových, marketingových a iných podujatí podľa podmienok a pravidiel 
schválených valným zhromaždením združenia. 

IV.  Registrácia združenia 

Združenie vzniká dňom jeho zápisu do príslušného registra združení, ktorým je: odbor všeobecnej 
vnútornej správy Obvodného úradu v Bratislave. Návrh na zápis združenia podá osoba na to 
splnomocnená zakladateľmi združenia v súlade s príslušnými ustanoveniami zakladateľskej 
zmluvy. Všetky náklady spojené s registráciou združenia uhradí Ballymore. K návrhu na zápis do 
registra je potrebné priložiť: 

• zakladateľskú zmluvu  
• stanovy združenia 
• doklad preukazujúci právnu subjektivitu združovaných subjektov 
• správny poplatok  
• výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta o schválení účasti hlavného mesta 

v združení 

V.  Hospodárenie združenia 

Združenie bude hospodáriť s hnuteľným a nehnuteľným majetkom združenia v súlade so 
schváleným rozpočtom.  Zdrojmi majetku združenia budú najmä aktíva získané pri realizáciu 
predmetu činnosti, majetkové vklady členov združenia, dotácie a dary. Finančné prostriedky 
združenia môžu byť použité výlučne na realizáciu predmetu činnosti združenia. Hospodárenie 
združenia sa bude riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozpočtom združenia. 
Združenie je oprávnené vykonávať aj činnosti produkujúce zisk, ale výlučne v rozsahu predmetu 
činnosti združenia a v súlade s riadnymi povoleniami pre výkon takých činností. V prípade, ak 
združenie má čistý zisk, tento bude výlučne použitý na renovácia, rekonštrukcie alebo opravu 
Námestia Eurovea a Promenády Eurovea alebo na organizovanie podujatí. 

 

2. Návrh na schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade Združenia 
správy námestia so sídlom v Bratislave. 

Podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o 
hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 7 ods. 6 písm. i) 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy vyhradené zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a 
schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných orgánov. 

Na základe uvedenej právnej úpravy je potrebné, aby zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy 
v správnej rade Združenia správy námestia so sídlom v Bratislave schválilo mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta.  

 

3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 
v Bratislave,  k. ú. Nivy, pre záujmové združenie právnických osôb s názvom „Združenie 
správy námestia“ so sídlom v Bratislave. 
 
I. Účel nájmu  
Za účelom zabezpečenia správy a údržby Námestia Eurovea a Promenády Eurovea spojeného s 
koordinovaním kultúrnych, športových, marketingových a iných podujatí konaných na Námestí 



Eurovea a Promenáde Eurovea sa navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu k nižšie špecifikovaným 
nehnuteľnostiam v k. ú. Nivy. 

     II. Žiadateľ  
Nájomca -  Združenie správy námestia, so sídlom v Bratislave. Ide o záujmové združenie 
právnických osôb, a to Hlavného mesta SR Bratislavy a obchodnej spoločnosti Ballymore 
EUROVEA, a.s., so sídlom Pribinova 10, Bratislava, IČO: 35 825 600.  
 
III. Špecifikácia nehnuteľností  

                
Parc. č.         druh pozemku                              predmet nájmu v m2  __________________         
9182/2 zastavané plochy a nádvoria    637  
9182/11 zastavané plochy a nádvoria     73  
9189/2 zastavané plochy a nádvoria   1115 
9190/1 zastavané plochy a nádvoria    1040 
9190/4 zastavané plochy a nádvoria       67 
9191/1 zastavané plochy a nádvoria    1529 
9193/5 zastavané plochy a nádvoria   2913 GP č. 109/2009 
9193/6 zastavané plochy a nádvoria 1876 GP č. 109/2009 
9193/201 zastavané plochy a nádvoria     10 
9193/493 zastavané plochy a nádvoria    466 
9193/495 zastavané plochy a nádvoria     35 
9193/501 zastavané plochy a nádvoria    141 
9193/577 zastavané plochy a nádvoria     94 GP č. 109/2009 
9193/585 zastavané plochy a nádvoria  1053 
9193/588 zastavané plochy a nádvoria    240 
9193/590 zastavané plochy a nádvoria  1528 
9193/636 ostatné plochy       346 GP č. 109/2009 
9193/637 zastavané plochy a nádvoria       73 GP č. 109/2009 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
SPOLU                                                                                        13 236 m2  

 
IV. Doba nájmu  
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, a to na  20 rokov. 

V. Nájomné 
Výška nájomného je odvodená od účelu využitia dotknutých nehnuteľností a stanovená na celé 
obdobie nájmu jednorazovou platbou vo výške 1,- Euro.  

VI. Skutkový stav 
Nájom častí pozemkov uvedených v špecifikácií je predložený ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. Hlavné mesto SR Bratislava spolu s obchodnou spoločnosťou 
Ballymore EUROVEA, a.s. založili Združenie, ktoré má vykonávať správu a údržbu Námestia 
Eurovea a Promenády Eurovea a vydávať súhlasy tretím stranám v súvislosti s užívaním Námestia 
Eurovea a Promenády Eurovea pre účely organizovania kultúrnych, športových, marketingových a 
iných podujatí podľa interných pravidiel Združenia správy námestia.  
Zámer na nájom pozemkov uvedených v návrhu uznesenia bol dňa 10.10. 2011 zverejnený na 
úradnej tabuli magistrátu a na internetovej stránke hl. mesta www.bratislava.sk.      

VII. Stanoviská odborných útvarov 
Bolo požiadané. 

     VIII. Stanovisko starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov  
Ing. Dušan Pekár, starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov, listom č. CS 14213/2011/6/AKU 
z 23. 9. 2011, súhlasí s nájmom predmetných pozemkov.   

 
 

 




















































