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1. Základné parametre emisie 
Emitent Mint Metropolis a.s. (100% dcérska spoločnosť Mint 

Group B.V.) 

Skupina Emitent, Mint Group B.V., Development 5, s.r.o. 

Objem emisie EUR 12.000.000 

Nominálna hodnota EUR 1.000 

Tenor 3 roky 

Kupón 4,75% p.a. 

Vyplácanie kupónu Polročne 

Dátum emise 9.12.2021 

 

2. Základné údaje o projekte  

Developer: Development 5, s. r. o. (Projektová spoločnosť) 

Plánovaný termín dokončenia: Štvrtý kvartál 2023 

Lokalita: Širšie centrum Bratislavy, Bottova 2, Bratislava, 
Slovenská republika 

Počet bytov: 298 

Rozloha: 18 372 m2 

Pomer predaných bytov ku dňu 
vyhotovenia Prospektu: 

Viac než 50 % 

Popis Projektu Metropolis 

Metropolis je moderný rezidenčný projekt, ktorý kombinuje bývanie a ďalšie dôležité 
funkcie, ktoré napĺňajú potreby a záujmy ľudí. Projekt je rozdelený na dve budovy, A 
a B, ktoré sú prepojené podzemným parkoviskom (2 podzemné podlažia). V ponuke sú 
byty od najmenších jednoizbových, byty s predzáhradkou až po 5-izbové byty s 
terasou. Na prvých dvoch nadzemných podlažiach bude komerčný ́parter, ktorý vytvorí 
priestor pre obchody, reštaurácie, kaviarne a služby. Celkovo má projekt 298 bytov, 
apartmánov a ubytovacích jednotiek. K tomu je k dispozícii 336 garážových 
parkovacích státí a 41 vonkajších parkovacích státí.  

Autorom architektonického návrhu je Ing. arch. MgA Juraj Sonlajtner z ateliéru City 
Work Architects. Budovu v tvare písmena „M“ tvoria dve zrkadlovo otočené veže, ktoré 
budú dosahovať výšku 63 metrov. V rámci podzemia sú situované parkovacie státia a 
pivničné kobky, na prvých dvoch podlažiach budú obchodné priestory. Celková 
zastavaná plocha je 2 985 m2, pričom celková úžitková plocha bude 33 526 m2. 
Metropolis bude obsahovať nadštandardné technické prvky, akými sú, okrem iného, 



stropné kúrenie a chladenie, rekuperácia, nonstop concierge služba a zároveň v parteri 
budú k dispozícii obchodné priestory. 

Na okolitom pozemku prebehne rozsiahla revitalizácia prostredia, vo vnútrobloku 
vznikne semiprivátny park s detským ihriskom o celkovej výmere 3 914 m2. Metropolis 
bude mať vlastnú semiprivátnu záhradnú zónu, zároveň všetky okolité projekty budú 
obklopené mikro-záhradami a tiež rozľahlými verejnými parkami s ihriskami 
a športoviskami. Krajinní architekti navrhli zelené zóny účelne tak, aby vytvárali 
príjemnú atmosféru a v lete ochladzovali celú lokalitu.  

Lokalita projektu je Staré Mesto, zóna Chalupkova, ulice Bottova - nová rastúca 
business a residential zóna v Bratislave v rozvíjajúcom sa downtowne Bratislavy. V 
okoli sú projekty Panorama City od J&T, Sky Park Offices a Rezidences od Penta Real 
Estate, Twin City a Autobusová stanica Mlynské Nivy od HB Reavis, Apollo Rezidencia 
alebo Portum. V okolí Metropolisu sa bude k dispozícii kompletná občianska 
vybavenosť. 

Pre rýchle presuny mestom je k dispozícii viacero zastávok autobusov na rôzne smery. 
Novovybudovaná autobusová Stanica NIVY je vzdialená necelých 8 minút pešej chôdze, 
Dopravnú obsluhu v tejto lokalite obohatí plánovaná nová električka. Nová trasa bude 
viesť od Petržalky cez Šafárikovo námestie – Pribinova SND – Košická – Ružinov, ktorá 
poskytne ešte lepšie spojenie s ďalšími mestskými časťami. 

Technický stav Projektu Metropolis ku dňu vyhotovenia Prospektu 

Projekt Metropolis obdržal právoplatné územné aj stavebné povolenia na stavbu. 
Projektová spoločnosť uzavrela zmluvu o dielo so stavebnou spoločnosťou Metrostav 
Slovakia a.s. ohľadom zhotovenia spodnej stavby Projektu Metropolis a zároveň 
uzavrela zmluvu o dielo s japonskou spoločnosťou Takenaka Europe GmbH na základe 
ktorej vyhotoví staviteľ vrchnú stavbu Projektu Metropolis. Základová doska stavby by 
mala byť dokončená do konca roku 2021, hrubá stavba v Q3 2022, výstavba celková 
v Q4 2023 a kolaudácia by mala nastať v Q1 2024. 

 

3. Aktuální stav projektu  
Od decembra 2021 sa predalo v projekte ďalších 8,40% jednotiek, čím sa projekt 

dostal na úroveň 58,40% predaných jednotiek. Predajnosť sa vyvíja podľa plánov 

developera a tento postupný predaj umožňuje maximalizáciu výnosov na projekte. 

 

V decembri 2021 bola ukončená dôležitá časť výstavby a to dekontaminácia, čiže 

sanácia znečistenej pôdy v oblasti.  

 

Metrostav, ako zhotoviteľ základovej dosky, súbežne pracoval na jej dokončení, ktoré 

úspešne nastalo dňa 1.4.2022. K tomuto dňu dochádza aj k plánovanej výmene 

Generálneho dodávateľa na stavbe, spoločnosť Metrostav vystrieda spoločnosť 

Takenaka, ktorá začína betonárske práce na konštrukciách 2. podzemného podlažia. 

 



Vzhľadom na neočakávané nálezy v pôde behom výkopových prác, ktoré pozdržali 

dokončenie spodnej stavby aj dekontaminácie, pandemickú situáciu COVID-19 

a aktuálnu situáciu na Ukrajine, sa jemne upravil harmonogram, a to takto: 

 

Základová doska stavby dokončená 1.4.2022, hrubá stavba v Q1 2023, celková 

výstavba v Q1 2024 a kolaudácia by mala nastať v Q2 2024. Omeškanie sa bude snažiť 

Takenaka dohnať behom prác na vrchnej stavbe. 


