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Kód uzn.: 12.4 
1.5.2 

 
Návrh uznesenia 

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie 
 

informáciu o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo 
námestie 2, 811 06 Bratislava. 
 

B. schvaľuje 
 
do zadania územného plánu zóny Bratislavské nábrežie alternatívy:  

1. Úplné zachovanie PKO. 
2. Čiastočné zachovanie PKO, so zbúraním jednej haly. 
3. Čiastočné zachovanie PKO s využitím koeficientov zástavby, ktoré umožňuje plán 

územný plán hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov 1 a 2. 
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Dôvodová správa 
obsahujúca informáciu o rokovaniach so spoločnosťou  

Henbury Development, s.r.o. so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 
 
  
 Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „primátor“) 
predkladá Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej 
len „mestské zastupiteľstvo“) informáciu o rokovaniach so spoločnosťou Henbury 
Development, s.r.o., za obdobie od posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa 
konalo v dňoch 25. 9. a 26. 9. 2013 do dnešného dňa, a to na základe časti E bod 4 uznesenia 
mestského zastupiteľstva č. 166/2011 z 30. 6. 2011.  
 
1. V právnej veci navrhovateľa Henbury Development, s.r.o. proti odporcovi hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislava o určenie platnosti právnych úkonov Krajský 
súd v Bratislave ešte nekonal (odvolanie hlavného mesta voči rozsudku okresného súdu 
bolo podané dňa 16. 4. 2013). 
 

2. Rokovanie so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o. sa uskutoční dňa 22. 10. 
2013. Informáciu o výsledkoch rokovania predloží primátor na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva ústne. 
 

3. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v dňoch 25. 9. a 26. 9. 2013 
poslanec Ing. Peter Lenč požiadal o informáciu, ako sa plní časť D uznesenia 
č. 166/2011 zo dňa 30. 6. 2011. K uvedenému uvádzam nasledovné: 

Na oddelení rozvoja mesta magistrátu sa nachádza list vedúceho stavebného 
oddelenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto adresovaný hlavnému 
mestu Slovenskej republiky Bratislave vo veci „Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery 
- žiadosť mestskej časti o záväzné stanovisko a súčinnosť v konaní“ zo dňa 15. 6. 2011.  

Záväzné stanovisko hlavného mesta k zámeru: vyhlásenie stavebnej uzávery 
v lokalite Bratislavské nábrežie (PKO) bolo vydané dňa 19. 8. 2011. Po posúdení 
žiadosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto hlavné mesto súhlasilo s vyhlásením 
stavebnej uzávery v katastrálnom území Staré Mesto do doby schválenia Územného 
plánu zóny Bratislavské nábrežie. Ďalej sa v súhlase uvádza, ako bude vymedzená 
stavebná línia. So žiadosťou o informáciu, v  akom štádiu sa predmetné konanie 
nachádza oslovilo legislatívno-právne oddelenie magistrátu oddelenie stavebné 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V odpovedi uviedli nasledovné 
skutočnosti: 

Vo veci vydania rozhodnutia o stavebnej uzávere boli podané dva návrhy. 
O jednom - navrhovateľ OZ Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia 
v Starom Meste, Bjornsonova 2, 811 05 Bratislava, stavebný úrad rozhodol 
rozhodnutím o zastavení konania pod č. 1494/8701/2013/STA/Klo z 20. 2. 2013. Podľa 
stavebného úradu v podaní OZ absentuje  dostatočné odôvodnenie návrhu: Ako a čím 
by mohla byť znemožnená, sťažená, resp. narušená budúca organizácia územia, alebo 
jeho využitie podľa pripravovaného územného plánu. Podľa stavebného úradu v konaní 
o vyhlásení stavebnej uzávery je potrebné preukázať v konkrétnych podmienkach 
a situácii naplnenie  ustanovenia § 39d/  ods.1 stavebného zákona, teda skutočnosti  
nasvedčujúce sťaženie, resp. znemožnenie uplatnenia verejného záujmu sledovaného 
spracovaním územného plánu zóny v navrhovanej lokalite.   
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Rozhodnutie o zastavení konania bolo napadnuté odvolaním navrhovateľa. 
Obvodný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Lamačská cesta 8, 845 14 
Bratislava rozhodnutím č. A-2013/1386-KOL z 26. 6. 2013  v odvolacom konaní 
potvrdil rozhodnutie stavebného úradu o zastavení konania v predmetnej veci. 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 8. 7. 2013. Vo veci uzávery je v konaní ešte 
návrh Iniciatívy Bratislava otvorene, Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov 
prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava. 

Čo sa týka územného plánu zóny Bratislavské nábrežie, vysúťažená 
architektonická kancelária Bouda, Masár predložila hlavnému mestu na schválenie 
návrh zadania územného plánu zóny. Vzhľadom na to, že pri súťaži si mesto dalo 
podmienku, že sa bude územný plán zóny spracovávať v alternatívach, požiadali 
architekti hlavné mesto o špecifikáciu alternatív, ktoré sa majú riešiť. Oddelenie 
koordinácie územných systémov pripravilo alternatívy, ktoré sa týkali úplného 
zachovania PKO v zmysle prijatého uznesenia č. 166/2011, resp. výstavby nového 
kultúrneho centra v lokalite podľa špecifikácie BKIS, resp. nahradenia PKO kultúrnym 
stánkom v lokalite celomestského centra za Starým mostom v Petržalke.  

Primátor zmenil tieto alternatívy na úplne zachovanie PKO, čiastočné 
zachovanie PKO so zbúraním jednej haly a čiastočné zachovanie PKO v menšom 
rozsahu. Jednotlivé alternatívy boli predložené komisii územného a strategického 
plánovania MsZ, ktorá svoje rokovanie o nich prerušila, lebo nebola prítomná pani 
hlavná architektka ani hlavný dopravný inžinier. Na rokovaní, ktoré sa konalo 
14.10.2013 boli prítomní aj hlavná architektka, aj hlavný dopravný inžinier aj primátor 
Bratislavy. Na komisii boli predložené návrhy, aby sa v zadaní vychádzalo iba 
z uznesenia č. 166/2011 o úplnom zachovaní PKO, ale neboli komisiou prijaté. Odborní 
zamestnanci magistrátu upozornili na koeficienty, ktoré zvýšili zmeny a doplnky 
územného plánu č. 2 a potrebu naštudovať aj alternatívu, ktorá  umožní ich využiť. 
Vzhľadom na uvedené sa navrhuje MsZ schváliť alternatívy do zadania územného 
plánu zóny v znení predloženom v uznesení. Schválenie alternatív vo vzťahu k PKO do 
zadania územného plánu zóny neznamená, že jedna z alternatív musí byť aj schválená 
v záverečnom hlasovaní o územnom pláne zóny, pretože to je suverénne rozhodnutie 
mestského zastupiteľstva.   

4. Čo sa týka súdneho sporu, ktorý vedie mesto o zriadenie vecného bremena práva 
prechodu a prejazdu na časti pozemkov, na ktorých stojí PKO, bol spracovaný 
geometrický plán, ktorý rieši toto právo z prednej časti PKO o výmere 203 m2 a zo 
zadnej časti o výmere 37 m2. Kvôli potrebe spracovať geometrický plán, odročil súd 
pojednávanie v tejto veci na 20.1.2014. 
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5. Uznesenie č. 166/2011 
zo dňa 30. 6. 2011 

  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
A.   berie na vedomie 
návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia.  
 
B.  schvaľuje 
zachovanie celého PKO. 
 
C. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby zabezpečil uvedenie PKO do verejnej prevádzky v súlade s jeho využívaním do 
decembra 2010, na základe dohody s vlastníkmi pozemku, spoločnosťou Henbury 
Development, s.r.o., o vecnom bremene (t. z.  o užívaní pozemku za odplatu). V prípade, 
že nedôjde k dohode, podať určovaciu žalobu na vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
v dotknutom území (nábrežie PKO). 
 
D. súhlasí 
s vyhlásením stavebnej uzávery v dotknutom území po dobu obstarávania územného 
plánu zóny až do prijatia ÚPZ, s cieľom regulovať územie z hľadiska verejného záujmu. 
V tomto zmysle žiada primátora podniknúť v danej veci potrebné kroky. 
 
E. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
v rokovaniach s vlastníkom pozemku, spoločnosťou Henbury Development, s.r.o.: 
1.     Rokovať z pozície neplatnosti zmluvy o spolupráci uzavretej primátorom Ing. 
Andrejom Ďurkovským, v zmysle právnej analýzy AK Babiaková & Wilfling. 
2.     Navrhnúť vlastníkovi pozemku zámenu pozemkov v areáli PKO s pozemkami mimo 
dotknutého územia (nábrežie PKO). 
3.     Neuzatvárať so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., žiadnu dohodu týkajúcu 
sa dotknutého územia (nábrežie PKO) pred predložením projektu zástavby na nábreží zo 
strany Henbury Development, s.r.o., Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy na vyjadrenie. 
4.     Informovať o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., na 
najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a potom 
pravidelne na jeho ďalších zasadnutiach. 
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