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PRVÁ PRIEBEŽNÁ SPRÁVA 
komisie pre prešetrenie opodstatnenosti a výhodnosti zámeny pozemkov  
navrhnutej spoločnosťou Intercom Development s.r.o.  
a týkajúcej sa projektu Radničné námestie 

 
Adresáti správy: poslanci Miestneho zastupiteľstva (MZ) a starosta Mestskej časti (MČ) Bratislava Rača 
Peter Pilinský (ďalej len starosta), poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) a primátor Ivo Nesrovnal (ďalej 
len primátor), ako aj obyvatelia Hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Autori správy: členovia komisie v zložení: 
 
Viktor Bielko, trvale bytom Závadská 4, 831 06 Bratislava – predseda OZ Priatelia Rače 
Alexander Marčan, trvale bytom Závadská 16, 831 06 Bratislava 
Peter Mazúr, trvale bytom Závadská 14, 831 06 Bratislava 
Martin Rybák, trvale bytom Závadská 2, 831 06 Bratislava (18.2.2016 nahradil Ing. Magdu Sulanovú) 
Pavel Sibyla, trvale bytom Černockého 3, 831 53 Bratislava – výkonný riaditeľ nadácie Zastavme korupciu 
 
Komisia vznikla 25.1.2016 a jej mandát je vymedzený Vyhlásením Verejného zhromaždenia (VVZ) obyvateľov 
MČ Bratislava Rača zo dňa 15.1.2016. Na správe sa ako konzultanti a spolupracovníci podieľajú aj viacerí 
obyvatelia MČ Bratislava Rača a hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
Komisia v správe zhrnula zatiaľ dostupné fakty a dokumenty a posúdila výhodnosť zámeny, ktorú navrhla 
spoločnosť INTERCOM Development s.r.o. (ďalej len investor) Hlavnému mestu Slovenskej republiky 
Bratislava a Mestskej časti Rača (ďalej len mesto) ako správcom pozemkov navrhnutých do zámeny.  
 
Komisia v správe predkladá návrh ako vybudovať park a usporiadať pomery v lokalite Radničné námestie bez 
zámeny pozemkov a výhodne pre mesto aj investora. 
 
Správa nahrádza správu z 15.2.2016. Odstraňuje nepresnosti a chyby spôsobené časovou tiesňou, uvádza 
nové zistenia a upresňuje závery a odporúčania komisie. Predložená má byť na zasadnutí MZ dňa 8.3.2016.  
 
Konečná správa bude vypracovaná po predložení všetkej požadovanej dokumentácie MÚ Rača a po získaní 
rozhodnutí prokuratúry a stavebnej inšpekcie. 
 

  

ZHRNUTIE 
 
A. ZÁVERY KOMISIE 

1. Zámena pozemkov je pre mesto neopodstatnená, nevýhodná a riziková. 
2. Park je možné vybudovať výhodne pre obe strany bez zámeny pozemkov. 
3. Investor na časť pozemkov mesta pravdepodobne protiprávne umiestnil svoje stavby.  
4. Investor sa zámenou pozemkov pravdepodobne snaží zlegalizovať konanie opísané v bode 3.  

 
B. POŽIADAVKY KOMISIE 

1. Konzultovať a zohľadňovať závery, požiadavky a odporúčania komisie. 
2. Prizývať komisiu na rokovania so zástupcami investora a spoločnosti Retkins s.r.o. 

 
C. ODPORÚČANIA KOMISIE 

1. Zamietnuť návrh investora na zámenu pozemkov. 
2. Zamietnuť návrh starostu vrátiť pozemky do správy mesta. 
3.  Zaviazať starostu predložiť analýzu o výhodnosti zámeny pozemkov. 
4. Zaviazať starostu iniciovať verejné rokovanie o parku a usporiadaní pozemkov. 
5. Zaviazať starostu prerokovať s investorom a obyvateľmi riešenie bez zámeny pozemkov: 

5.1 Mesto a investor dohodnú vyvážený spoločný projekt „Park s detským ihriskom“. 
5.2 Mesto predá investorovi pozemky mesta pod parkovacími státiami investora. 
5.3 Mesto predá investorovi pozemky mesta pod budovami investora. 
5.4 Investor po ukončení Zmluvy o nájme pozemkov vráti zvyšné pozemky mestu. 
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I. ZÁVERY, POŽIADAVKY A ODPORÚČANIA KOMISIE 

 
A. ZÁVERY KOMISIE 
 

Po preskúmaní doteraz získaných dokumentov a faktov komisia dospela k týmto záverom: 
 

1. Zámena pozemkov podľa návrhu investora je pre mesto neopodstatnená, nevýhodná a riziková.  
Dôvody: 
1.1 Priama finančná strata zo zámeny pozemkov vyčíslená komisiou na základe ňou obstaraného 

znaleckého posudku je pre mesto 479 181 €. Vo zverejnenom návrhu zámeny investor vyčíslil 
naopak pre mesto zisk 480 502 €.  

1.2 Náklady mesta na dokončenie a údržbu parku a detského ihriska podľa odhadov zaťažia 
mesto v prvom roku čiastkou 130 000 - 250 000 €, za 10 rokov čiastkou 400 000 - 520 000 €. 
Investor vo svojom návrhu tieto parkom a zámenou vyvolané náklady neuviedol. 

1.3 Zvyšné pozemky mesta zámena rozdrobí a zníži ich hodnotu. Takýto vývoj v zóne Radničné 
námestie vyhovuje budúcim záujmom investora a je proti dlhodobým záujmom mesta a obyvateľov. 

1.4 Mesto stratí právo spolurozhodovať o veľkej časti dotknutého územia. Tým sa výrazne zvýši 
riziko, že investor ako nový vlastník pozemkov nebude brať ohľad na verejný záujem ani 
na oprávnené záujmy obyvateľov zóny Radničného námestia a bytových domov na ulici Závadská. 

1.5 Komisia považuje počínanie investora za dlhodobo nedôveryhodné a rizikové. Investor 
1.5.1 realizuje projekt Radničné námestie kontroverzným spôsobom;  
1.5.2 predkladá jednostranne pre seba výhodný návrh;  
1.5.3 vytvára nátlak na poslancov a obyvateľov mesta;  
1.5.4 dezinformuje verejnosť a poslancov;  
1.5.5 zneužíva svoje prepojenie na televíziu TA3; 
1.5.6 utajuje dôležité okolnosti súvisiace so zámenou;  
1.5.7 odčleňuje z parciel vo vlastníctve mesta pozemky, o ktoré má záujem.  

 
2. Park je možné vybudovať výhodne pre obe strany bez zámeny pozemkov. 

2.1 Komisii nie je známy žiadny dokument, ktorý investora oprávňuje podmieňovať výstavbu parku 
zámenou pozemkov.  

2.2 Terajšia výstavba je už na hranici regulatívov územného plánu. Ďalšia výstavba by znížila index 
zelene, kvalitu bývania a hodnotu aj cenu bytov. Vybudovanie parku naopak index zelene, kvalitu 
bývania a hodnotu aj cenu bytov zvyšuje. Takéto riešenie je v záujme investora aj mesta. 

2.3 Park s výmerou 3 600 m2 sa dá vytvoriť len spojením pozemku investora s výmerou 2 300 m2 
a pozemku mesta s výmerou 1 300 m2. Vybudovať sa dá ako spoločný projekt s vyváženými 
vkladmi výhodný pre obe strany: investor park vybuduje, mesto zabezpečí jeho dlhodobú údržbu.  

 
3. Investor na časť pozemkov mesta, ktoré chce zámenou získať, pravdepodobne protiprávne 

umiestnil svoje stavby (napríklad na parcely č. 738/107, 674/43, 674/91 a ďalšie).  
3.1 Uvedená skutočnosť poukazuje na porušovanie Zmluvy o nájme pozemkov, ako aj podmienok 

stavebného povolenia investorom. Dokumenty preukazujúce užívacie právo mali byť súčasťou 
žiadosti o stavebné povolenie. Stavebný úrad existenciu takýchto dokumentov nepreukázal.  

3.2 OZ Priatelia Rače v tejto veci podalo v zmysle uznesenia z Verejného zhromaždenia podnety na 
prešetrenie porušení prokuratúre a stavebnej inšpekcii.  

 
4. Investor sa zámenou pozemkov pravdepodobne snaží zlegalizovať konanie opísané v bode 3.  

4.1 Náprava dôsledkov protiprávnej činnosti je potrebná pre kolaudáciu stavieb investora. 
4.2 Park má pravdepodobne zastrieť tento dôvod, pomôcť presadiť zámenu výhodnú pre investora a 

zlegalizovať protiprávny stav. 
 
 
B. POŽIADAVKY KOMISIE 
 

Komisia na základe VVZ obyvateľov zo dňa 15.1.2016 a odporúčaní Komisie finančnej a majetkovej MZ 
dôrazne žiada starostu a pracovníkov MÚ Bratislava Rača pri ďalších rokovaniach o parku a usporiadaní 
pozemkov v lokalite Radničné námestie: 

 
1. Konzultovať a zohľadňovať závery, požiadavky a odporúčania komisie uvedené v tejto správe. 
2. Prizývať komisiu na rokovania so zástupcami investora a spoločnosti Retkins s.r.o.. 
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C. ODPORÚČANIA KOMISIE 
 

Na základe svojich záverov komisia poslancom MZ odporúča:  
 

1. Zamietnuť návrh investora na zámenu pozemkov.  
Zdôvodnenie je v časti II. tejto správy. 

 
2. Zamietnuť návrh starostu vrátiť pozemky do správy mesta. 

Návrh je po odčlenení pozemkov zmätočný: do správy mesta navrhuje vrátiť aj pozemky, o ktoré investor 
nemá záujem a naopak nenavrhuje vrátiť odčlenené pozemky, o ktoré investor záujem má. 

 
3.  Zaviazať starostu predložiť analýzu o výhodnosti zámeny pozemkov  

 
4.  Zaviazať starostu iniciovať verejné rokovanie o parku a usporiadaní pozemkov za účasti 

investora, starostu, MÚ, komisie a verejnosti s cieľom navrhnúť riešenie v súlade s verejným záujmom. 
 

5. Zaviazať starostu prerokovať s investorom a obyvateľmi riešenie bez zámeny pozemkov. 
Postupnosť krokov navrhovaného riešenia: 
5.1  Mesto a investor dohodnú vyvážený spoločný projekt „Park s detským ihriskom“ 

5.1.1 Investor: vloží do projektu 2 300 m2 pozemkov; zaviaže sa vybudovať park; zmení 
v súčinnosti so stavebným úradom stavebné povolenie z SO 115 na park; zaviaže sa 
vybudovať park a detské ihrisko v hodnote min. 100 000 €; areál parku s detským ihriskom 
odovzdá do vlastníctva mesta,  

5.1.2 Mesto: vloží do projektu 1 300 m2 pozemkov; zmení v územnom pláne priestor parku 
z funkcie „výstavba bytov“ na funkciu „verejná zeleň“; prevezme do svojho majetku a zaviaže 
sa dobudovať a udržiavať park s detským ihriskom. 

5.2  Mesto predá investorovi pozemky mesta pod parkovacími státiami investora  
5.2.1 s výnimkou pozemkov 674/147 a 475/152 v blízkosti bytových domov na ulici Závadská, kde 

treba pred predajom obnoviť pôvodný stav, tzn. obnoviť trávnatú plochu a vzrastlú zeleň, 
5.2.2 s výnimkou pozemkov, na ktorých je v záujme obyvateľov mesta vybudovať verejné 

parkovacie státia,  
a to za trhové ceny stavebných pozemkov v danej lokalite. 
Komisia v nasledujúcej Správe podá návrh na vysporiadanie - zoznam pozemkov, ktoré obyvatelia 
mesta požadujú ponechať v správe MČ Bratislava Rača a ktoré je možné odpredať investorovi. 

5.3  Mesto predá investorovi pozemky mesta pod budovami investora za trhové ceny stavebných 
pozemkov v danej lokalite. 

5.4  Investor po ukončení Zmluvy o nájme pozemkov vráti zvyšné pozemky mestu. Mesto 
spracuje komplexný projekt a rozhodne sa o využití alebo predaji častí pozemkov, a to v súlade 
s verejným záujmom a za účasti a pod kontrolou verejnosti. 
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II. ODÔVODNENIE ZÁVEROV, POŽIADAVIEK A ODPORÚČANÍ KOMISIE 

 
Návrh investora na zámenu 
 
Investor dňa 25.11.2015 požiadal o zámenu pozemkov v priestore projektu Radničné námestie v Rači, kde: 
 

 navrhuje namiesto výstavby 8-podlažnej budovy SO 115 vybudovať park s rozlohou 3 600 m2 

 ponúka do zámeny pozemky investora vo výmere 4 164 m2, z toho je 2 617 m2 určených na park 
v hodnote 307,40 €/m2 podľa ZP č. 221/2012 a 1 547 m2 ciest a chodníkov v hodnote 118,72 €/m2 podľa 
ZP č. 24/2014. 

 požaduje do zámeny pozemky mesta vo výmere 3 316 m2 v hodnote 118,72 €/m2 podľa ZP č. 24/2014 

 ponúka vybudovanie parku z vlastných zdrojov a odovzdanie do majetku mesta; na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva uviedol sumu 100 000 €, tá však v písomnom návrhu nefiguruje. 

 pre potreby zámeny vyhotovil geometrický plán 
 
Investor svoj návrh prezentoval aj verejne na MZ 15.12.2015. V tomto návrhu ponúka na park už len 2 300 m2, 
zvyšných 317 m2 presunul do kategórie „cesty a chodníky“. Namiesto pôvodných 3 316 m2 požaduje od mesta 
3 764 m2 pozemkov, tzn. viac o 348 m2. 
 
Posúdenie návrhu investora na zámenu 
 
1. Ocenenie hodnoty pozemkov v zámene 
 

Investor vo svojej žiadosti ohodnotil pozemky dvoma rozličnými znaleckými posudkami, svoje pozemky 
posudkom z roku 2012 a pozemky mesta posudkom z roku 2014. Za tie roky sa mohla cena pozemkov 
zmeniť, preto komisia objednala na vlastné náklady nezávislého súdneho znalca, aby ohodnotil všetky 
pozemky jedným znaleckým posudkom. 
 
Znalecký posudok č. 43/2016 (ďalej len ZP) je prílohou 1 tejto správy. 
 
Pozemky je účelne z hľadiska zámeny roztriediť do týchto kategórií: 
 
A. Pozemky investora ponúknuté mestu na vybudovanie parku. 

V žiadosti o zámenu pozemkov z 25. 11. 2015 investor ponúka na park 2 617 m2, v prezentácii na MZ 
z 15. 12. 2015 uvádza 2 300 m2. [Park na Radničnom, tabuľková časť] 
Na časť z týchto parciel je vydané stavebné povolenie na budovu SO 115. 
Cena týchto pozemkov je podľa ZP 300,59 €/m2. 
 

B. Pozemky investora ponúkané mestu, na ktorých stoja obslužné komunikácie. 
Pozemky majú výmeru 1 736 m2, z toho 1 441 m2 sú vnútrosídliskové obslužné komunikácie s vecným 
bremenom - právom prechodu a prejazdu, ktoré sa nachádzajú medzi budovami C-D a E-F. Sú to 
cesty k parkoviskám, ktoré pre mesto nemajú význam a zaťažia rozpočet nákladmi na údržbu. 
Hodnotu pre mesto má len pozemok v blízkosti budov na Závadskej a pozemok, na ktorom leží 
električková trať. Tieto dva pozemky majú výmeru 295 m2. 
Cena týchto pozemkov je podľa ZP 143,14 €/m2. 
 

C. Pozemky investora ponúkané mestu, na ktorých sa nachádzajú parkoviská. 
Pozemok má výmeru 120 m2 a mesto na ňom môže získať 6 parkovacích miest pre verejnosť. 
Cena týchto pozemkov je podľa ZP 143,14 €/m2. 
 

D. Pozemky mesta, potrebné na vybudovanie parku. 
Pozemky majú výmeru 1 300 m2. Park s výmerou 3 600 m2 môže vzniknúť len vtedy, ak ich mesto 
vloží do výstavby. Túto skutočnosť investor vo svojom návrhu zamlčal a zahmlieval, pretože výrazne 
ovplyvňuje bilanciu zámeny. 
Cena týchto pozemkov je podľa ZP 300,59 €/m2. 
 

E. Pozemky mesta, na ktorých sú postavené obytné domy investora a tretej strany - spoločnosti 
Retkins s.r.o. (ďalej len Retkins) - stavby Radničné námestie A až F, Rača Tower a Rača Gate. 
Pozemky majú výmeru spolu 1 079 m2. Investor k nim chce nadobudnúť vlastnícky vzťah, aby mohol 
skolaudovať svoje obytné domy. 
Cena týchto pozemkov je podľa ZP 143,14 €/m2. 
POZNÁMKA: Pozemky sú v bilancii ohodnotené ako stavebné pozemky v cene 300,59 €/m2, pretože 
ich odhadovú cenu znížil investor tým, že ich použil ako svoje stavebné pozemky. 
 

F. Pozemky mesta, na ktorých sú postavené parkoviská investora a spoločnosti Retkins. 
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Pozemky majú výmeru spolu 829 m2, čo odpovedá približne 70 parkoviskám. Investor predáva 
parkoviská za cenu 7 000 €, spoločnosť Retkins za cenu 5 900 €. 
Cena týchto pozemkov je podľa ZP 143,14 €/m2. 
POZNÁMKA: Pozemky sú v bilancii ohodnotené ako stavebné pozemky v cene 300,59 €/m2, pretože 
ich odhadovú cenu znížil investor tým, že ich použil ako svoje stavebné pozemky. 
 

G. Pozemky mesta s obslužnými komunikáciami k budovám investora a okolité pozemky. 
Tieto pozemky majú výmeru 1 856 m2. 
Cena týchto pozemkov je podľa ZP 143,14 €/m2. 
 

H. Zostatkové pozemky mesta po zámene podľa návrhu investora. 
Pozemky majú výmeru 2 639 m2. 
Zámena podľa návrhu investora tieto pozemky rozdrobí a zníži ich hodnotu. 
Cena týchto pozemkov je podľa ZP 143,14 €/m2. 
 

Pozemky sú vizualizované na nasledovnom obrázku: 
 

 
 
V nasledujúcej tabuľke je zosumarizovaná hodnota pozemkov navrhnutých do zámeny: 
 

 Vklad investora Vklad mesta 

Druh parcely €/m2 m2 € m2 € 

Pozemky A. (Park) 300.59 2 300 691 357   

Pozemky B. (Cesty a ostatné) 143.14 295 42 226   

Pozemky C. (Parkoviská) 143.14 120 17 177   

Pozemky D. (Park) 300.59   1 300 390 747 

Pozemky E. (Pod budovami) 300.59   1 079 324 337 

Pozemky F. (Parkoviská) 300.59   829 249 189 

Pozemky G. (Cesty a ostatné) 143.14   1 856 265 668 

Spolu  2 715 750 760 5 064  1 229 941 

 
POZNÁMKA: Pozemky E a F sú v bilancii ohodnotené ako stavebné pozemky v cene 300,59 €/m2, 
pretože ich odhadovú cenu znížil investor tým, že ich použil ako svoje stavebné pozemky. 
 
Investor mestu vnucuje pozemky, ktoré nepotrebuje, z pozemkov mesta si vyberá len tie najcennejšie 
a zvyšné pozemky mesta rozdrobuje a znehodnocuje. Ak mesto zámenu posúdi ako subjekt, ktorému 
záleží na svojom majetku, potom návrh investora nemôže prijať, pretože zámena je pre mesto nevýhodná 
v odhadovanej čiastke 479 181 €. 
 
ZÁVER: Návrh zámeny pozemkov predložený investorom je pre mesto nevýhodný. 
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2. Odhad nákladov na vybudovanie parku 

 
2.1 Súčasťou návrhu zámeny je aj vybudovanie parku s rozlohou 3 600 m2 a finančný vklad investora 

100 000 € na vybudovanie parku. Súčasťou parku má byť detské ihrisko s rozlohou 550 m2. 
Investor vloží do parku pozemky vo výmere cca 2 300 m2 v hodnote 691 357 €. 
Mesto vloží do parku pozemky vo výmere cca 1 300 m2 v hodnote 390 747 €. 
 

2.2 V tabuľke je uvedený odhad odborníka, aké budú náklady na vybudovanie a údržbu parku a detského 
ihriska vrátane obnovy hracích prvkov: 
 

Položka Odhadované náklady [€] 

Vybudovanie parku 200 000 - 320 000 

z toho:  

• hracie prvky ihriska aj s montážou 50 000 - 100 000 

• chodníky, podľa materiálu 30 000 -   60 000 

• stromy 80 000 - 100 000 

• ostatné (plot, lavičky, kríky, ...) 20 000 -   30 000 

• projektová dokumentácia (zabezpečil investor) 20 000 -   30 000 

  

Údržba parku (10 rokov) 200 000 

Údržba detského ihriska a obnova hracích prvkov (10 rokov) 100 000 

 
Ak investor použije na výstavbu parku ústne prisľúbených 100 000 €, tak mesto alebo mestská bude 
musieť do parku podľa odhadu vložiť okrem pozemkov ešte aj financie vo výške 400 000 - 520 000 €, 
z toho v prvom roku 130 000 - 250 000 €, zvyšok v priebehu 10 rokov. Mesto bude musieť park 
udržiavať sumou min. 20 000 € ročne a detské ihrisko spolu s obnovou hracích prvkov sumou 
v priemere cca 10 000 € ročne. 
 

Druh vkladu Vklad investora [€] Vklad mesta [€] 

Vybudovanie parku 100 000  

   

Vybudovanie parku  100 000 - 220 000 

Údržba parku (10 rokov)  200 000 

Údržba detského ihriska (10 rokov)  100 000 

   

Spolu 100 000 400 000 - 520 000 

 
ZÁVER: Vklad mesta do vybudovania a údržby parku je výrazne vyšší než vklad investora. 

 
 

3. Ďalšie zistenia komisie 
 

3.1 Podľa zmeny stavebného povolenia z roku 2010 je stavba SO 115 schválená ako 8-podlažná s prvými 
dvoma podlažiami obsahujúcimi občiansku vybavenosť vrátane maloplošnej predajne potravín, 
a zvyšných 6 podlaží sú apartmány. Konkrétne 1 575 m2 vybavenosti a 34 apartmánov, teda nie bytov.  
 

3.2 Dňa 29.9.2015 požiadal investor zmenu stavby pred dokončením. V prílohe 2 je kópia vyjadrenia 
stavebného úradu. Komisia si vyžiadala nahliadnutie do tohto spisu, čo jej bolo odmietnuté. Podľa 
vyjadrenia úradu je v žiadosti projekt sadových úprav a detského ihriska. Počas telefonického hovoru 
11.2.2016 uviedla zamestnankyňa úradu, že žiadosť ešte nie je uzavretá. 
 
Komisia je toho názoru, že investor svoju žiadosť stiahol alebo pozdržal, inak by už musela byť 
vybavená. Alternatíva, kde by hrozilo, že k výstavbe parku nedôjde, nie je podľa komisie reálna.  
 

3.3 Komisia získala informáciu, že zmluva uzavretá medzi investorom a spoločnosťou Retkins s.r.o. 
obsahuje klauzulu, kde sa investor zaväzuje odovzdať spoločnosti Retkins pozemky pod budovami a 
okolo budov Rača Tower a Gate najneskôr do konca apríla, inak zaplatí pokutu vo výške rádovo 
státisíce €.  
 
Komisia je toho názoru, že ovplyvňovanie verejnosti PR a marketingovými aktivitami okolo zámeny a 
nátlak investora na čo najskoršie schválenie sú spôsobené práve touto časovou tiesňou investora.  
 

3.4 V liste Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z 4.7.2008 sa uvádza, že hladiny hluku z dopravy 
v predmetnom území prekračujú najvyššie prípustné hodnoty, a že ochranu vnútorných priestorov je 
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nutné riešiť protihlukovou stenou do výšky 4,5 m. V stavebnom povolení z 5.9.2008 je protihluková 
stena špecifikovaná ako SO 118 a SO 119. Takéto objekty dosiaľ neboli vybudované a komisia nevidí 
priestor, kde by ich investor mohol postaviť. 
 

3.5 Starosta predložil komisiám a miestnej rade MZ návrh uznesenia o vrátení pozemkov hlavnému mestu 
za účelom zámeny.  
 
O návrhu uznesenia v januári rokovali a hlasovali Komisia finančná a majetková (KFM), Komisia 
životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (KŽPVÚPaD) a následne aj Miestna rada 
(MR).  
 
Komisie KFM a KŽPVÚPaD ani MR návrh uznesenia neprijali.  
Komisia KFM k návrhu dala nasledovné odporúčania:  
 

 stiahnuť materiál z najbližšieho rokovania MZ, 

 iniciovať stretnutie MČ, investora a komisie, 

 doložiť dohodu medzi starostom a investorom o zmene účelu stavby SO 115 pred dokončením 
resp. iný doklad preukazujúci záujem investora o zmenu účelu stavby pred dokončením  

 
Na MR bola prijatá dohoda, že starosta návrh zaradí na rokovanie MZ a že tento bod bude na návrh 
poslancov z programu MZ stiahnutý. 
 

3.6 Komisia považuje počínanie investora za dlhodobo nedôveryhodné a rizikové. Investor: 
 
• realizuje projekt Radničné námestie kontroverzným spôsobom. Obyvateľov tým primäl prijať na 
verejnom zhromaždení Vyhlásenie, ktoré iniciovalo vznik tejto správy;  
 
• predkladá jednostranne pre seba výhodný návrh, pričom ho nepresnými, neúplnými a nepravdivými 
tvrdeniami medializuje ako zámenu mimoriadne výhodnú pre mesto;  
 
• vytvára nátlak na poslancov aj obyvateľov mesta podprahovými aj verejnými vyhláseniami o tom, že 
má stavebné povolenie na 8-podlažnú budovu. Pritom rozhodnutie budovu nepostaviť investor verejne 
oznámil už v lete roku 2014, dlhodobo inzeroval a predával byty „v blízkosti nového parku“ 
a v septembri 2015 požiadal o zmenu budovy na park;  
 
• dezinformuje verejnosť a poslancov o svojom návrhu zámeny (rozpory medzi údajmi v žiadosti 
o zámenu a vo verejnej prezentácii), o vkladoch mesta do parku (pozemok a údržba parku), 
o podmienkach zámeny („nový park nebude stáť mesto ani cent“), o veľkosti parku („park podobný 
Medickej záhrade“, „plocha len o málo menšia ako futbalové ihrisko“) a o hodnote pozemkov mesta, 
ktoré chce zámenou získať („niekoľko menších pozemkov ... roztrúsených v rámci územia“);  
 
• zneužíva svoje prepojenie na televíziu TA3. Napríklad dňa 13.2.2016, tri dni pred plánovaným 
zasadnutím MZ Rača, TA3 vysielala reportáž o zelenom parku v Rači, ktorá zdôrazňovala 
odsúhlasenie zámeny pozemkov ako podmienku vybudovania parku; 
 
• utajuje dôležité okolnosti súvisiace so zámenou (zmluva z roku 2014 medzi Intercom Development 
s.r.o. a Retkins s.r.o., obsahom ktorej sú zmluvné pokuty pre investora rádovo v státisícoch EUR, ak 
nezabezpečí zámenu pozemkov do konca apríla 2016 a pod.);  
 
• odčleňuje z parciel vo vlastníctve mesta pozemky, o ktoré má záujem. Zmeny zanáša do katastra 
nehnuteľností (LV 9856) a predbieha schvaľovanie zámeny poslancami MZ a MsZ. Investor a starosta 
tým prekračujú svoje kompetencie a obmedzujú účasť poslancov a verejnosti na rozhodovaní.  

 
4. Požiadavky obyvateľov Závadskej ulice na ochranu kvality ich bývania 

 
Obyvatelia Závadskej ulice číslo 2 až 16 (spolu 252 bytov), ktorí boli výstavbou v lokalite Radničné 
námestie poškodení, od mesta a investora požadujú: 
 
4.1 zachovať celú pôvodnú parcelu 674/9 s výmerou 3 092 m2 ako „zelenú“ bariéru medzi novostavbami 

a budovami na Závadskej.  
 

4.2 neodčleňovať z parcely 674/9 žiadne parcely okrem parciel pod budovami investora. 
 

4.3 odstrániť po ukončení prenájmu z parciel 674/9 a 475/55 stavebný odpad a vrátiť ich do zatrávneného 
stavu, tak ako to investorovi vyplýva z príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. 
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4.4 neodovzdať investorovi parcely 674/147 a 475/152, ako bolo navrhnuté v zámene. Tieto parcely ležia 
tesne na hranici pozemku bytového domu na Závadskej 16 a mali by po ukončení nájmu slúžiť ako 
„ochranná“ zóna. Parcely majú plochu 287 m2 a ich cena je podľa ZP 143,14 €/m2. 
 
Na parcele 674/147 investor vybudoval parkovacie miesta v rozpore so stavebným povolením, resp. 
bez akéhokoľvek stavebného povolenia. Táto vec bude predmetom vyšetrovania.  
 
Na parcele 475/152 došlo k výrubu stromov bez výrubového povolenia, preto obyvatelia žiadajú 
zaviazať spoločne a nerozdielne obe spoločnosti Intercom a Retkins zabezpečiť náhradnú výsadbu 
vzrastlých stromov.  

 
 
5. Zhodnotenie stavu komisiou 
 

5.1 Investor zakúpil v roku 2007 na výstavbu projektu Radničné námestie od mesta v lokalite medzi 
ulicami Závadská, Rustaveliho, Detvianska a Púchovská cesta pozemky s výmerou 15 482 m2 za 
3000 Sk/m2 (99,58 €/m2) (Zmluva o kúpe pozemkov) a prenajal si pozemky s výmerou 6 433 m2 za 
100 Sk/m2 (3,32 €/m2) (Zmluva o nájme pozemkov). V roku 2010 však investor začal stavať iný 
projekt, než na ktorý si pozemky zakúpil a prenajal. Časť objektov postavil na pozemkoch mesta, ktoré 
mal v nájme. Pozemky sa tým znehodnotili a ich cena klesla na v súčasnosti znalcom určenú hodnotu. 
 
Dnes investor požaduje z pozemkov mesta odčleniť časti, na ktorých vybudoval budovy a parkoviská. 
Pozemky mesta, na ktorých investor vybudoval obslužné komunikácie k svojim budovám, investor 
nepožaduje, chce ich ponechať mestu s ťarchami. Investor si vyberá z ucelených pozemkov mesta 
najcennejšie časti a mestu necháva rozdrobené pozemky a pozemky s ťarchami. Investor sa takto 
vyhýba nutnosti kúpiť si celé pozemky. 
 
Zároveň investor do zámeny ponúka pozemky vo výmere 1 441 m2 s uvalenou ťarchou, na ktorých sú 
vnútrosídliskové obslužné komunikácie k budovám a parkoviskám investora, ktoré slúžia výlučne 
obyvateľom novovybudovaných objektov a majiteľom súkromných parkovacích miest. Investor sa tak 
chce vyhnúť zimnej údržbe pozemkov a nevyhnutným opravám.  
 
Komisia je toho názoru, že navrhnutá zámena je nevýhodná pre mesto vo výške rozdielu 479 181 € 
a že mesto by malo vyjednať výhodnejšie podmienky zámeny. Zohľadniť by sa mala hlavne cena 
pozemkov podľa ZP a to, že zámena zasahuje, rozdrobuje a znehodnocuje oveľa väčšiu plochu 
pozemkov mesta, než chce investor získať. Zo zámeny by sa mali vylúčiť vnútrosídliskové obslužné 
komunikácie, ktoré mesto nepotrebuje. 
 

5.2 Nie všetky pozemky, ktoré chce investor získať, potrebuje pre seba. Z výmery 3 764 m2 pozemkov 
potrebuje 1 374 m2 tretia strana, spoločnosť Retkins, na skolaudovanie svojich stavieb a na predaj 
parkovísk. Podľa zistení komisie sa investor zaviazal tieto pozemky spoločnosti Retkins odovzdať do 
konca apríla 2016. 

 
5.3 Investor deklaroval záujem vybudovať park namiesto budovy už v roku 2014. Projekt parku 

vypracovala architektka Ing. Helena Sarvašová. Cena projektu je odhadovaná na 20 000 €. 
 
Investor predáva byty vo svojich stavbách s marketingovým sloganom „Bývanie pri novom parku“. 
Park mohol zvýšiť cenu a hodnotu predaných bytov až o 10 percent. Investor na svojej web stránke 
uvádza, že v projekte predáva ešte 84 bytov v celkovej predajnej cene 9 340 000 €. Kupujúci sledujú 
stavebné projekty dlhšiu dobu a postrehli by, keby park prestal byť súčasťou projektu, Investor by bol 
nútený ceny bytov znížiť a projektovaná tržba 9,3 milióna € by mu klesla. 
  
Ako bolo uvedené v bode 3., postavenie budovy SO 115 by bolo pre investora nevýhodné a o zmenu 
stavebného povolenia z budovy na park už investor požiadal. 
 
Komisia je toho názoru, že investor vybudovaním parku zhodnotí svoj majetok, zabezpečí si dobrú 
predajnosť svojich bytov a prenajímaných priestorov, a vyhne sa investícii do stavby, ktorá by bola 
finančnou príťažou. 
 
Komisia je toho názoru, že je neprípustné, aby investor využil zámer vybudovať park na ďalšie 
obohatenie sa, a že investor musí za pozemky mesta, ktoré budú predmetom predaja vo verejnom 
záujme, zaplatiť primeranú finančnú náhradu. Mesto ju využije na zlepšenie podmienok v dotknutej 
oblasti.  
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Komisia je tiež toho názoru, že investor od zámeru vybudovať v navrhnutom území park neodstúpi. 
Odstúpením by popri finančných stratách riskoval stratu tváre a tiež sériu súdnych žalôb zákazníkov, 
ktorým predal „byty v blízkosti nového parku“. 
 

5.4 Komisia je toho názoru, že nič nebráni splniť všetky požiadavky obyvateľov Závadskej ulice podľa 
bodu 4 tejto správy. Ich splnenie je vecou elementárnej slušnosti investora a zodpovednosti mesta 
voči verejnosti. Mesto by sa malo vždy zasadzovať o kvalitný životný priestor pre svojich obyvateľov. 
 

5.5 Komisia víta zámer investora vybudovať park. Po tom, čo investor svojou stavbou výrazne zhoršil 
podmienky bývania pre súčasných obyvateľov v lokalite a nevytvoril dobré podmienky na bývanie pre 
svojich zákazníkov - budúcich obyvateľov lokality, park je konečne krokom k zlepšeniu.  
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