
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

~r:r~ 
~ 

ROZHODNUTIE 
starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

zo dňa 23.8.2013 
o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 

o nájme nehnuteľnosti a zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava (ďalej len 
"vyhlasovateľ") v súlade s ustanoveniami 281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník a ustanovením § 9a zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
podpisov, ustanovením § 17 ods.3 zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisova v súlade so Zásadami hospodárenia 
s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a majetkom zvereným do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Smernicou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží v znení 
dodatku č.1 týmto 

vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len· "súťaž") smeruJucu k uzavretiu zmluvy o nájme 
nehnuteľnosti (ďalej len "nájomná zmluva") a zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 
(ďalej len "zmluva o budúcej zmluve"). 

Predmetom nájomnej zmluvy bude prenájom stavebného pozemku parc.č.7249/1 
nachádzajúceho sa v kat. území Staré Mesto, zapísaného na LV č. 9514, ktorý je vo 
výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to: 
špecifikované v prílohe č. 1 tohto vyhlásenia, ktorou je snímka z katastrálnej mapy. 

Zmluvnými stranami zmluvy o budúcej zmluve budú vybraný účastník zo súťaže na strane 
budúceho predávajúceho a mestská časť Bratislava-Staré Mesto na strane kupujúceho. 
Predmetom zmluvy o budúcej zmluve je záväzok vybraného účastníka zo súťaže postaviť 
na svoje náklady a nebezpečenstvo na parc. č.7249/1 nájomný bytový dom, vrátane 
technickej vybavenosti, ktorý bude spiňať kritériá stanovené zák. č. 443/2010 Z.z. 
o dotáciách na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov (ďalej len "bytový dom"), 
minimálne s 18 nájomnými bytmi bežného štandardu, pričom za byt bežného štandardu sa 
považuje byt, ktorého plošná výmera a vybavenie zodpovedajú technickej norme a 
povrchové úpravy sú v konečnej úprave a zároveň na výstavbu ktorého bytového domu 
a vybavenia, zariadenia a povrchovej úpravy bytov budú použité nové stavebné a iné 
materiály a prvky, ktorý bytový dom spolu s technickou vybavenosťou bude následne 
povinný odpredať mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za podmienok stanovených v tejto 
súťaži ako aj v samotnej zmluve o budúcej zmluve. 

Bratislava, august 2013 



Názov organizácie: 
Sídlo organizácie: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

2.1 

mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava 
OO 603147 

VÚB a.s. Bratislava- mesto 
1526-012/0200 

Navrhovateľ môže predložiť iba jeden návrh. 
2.2 
Navrhovateľ predkladá návrh v uzavretom obale osobne alebo poštovou zásielkou na 
adresu vyhlasovateľa. 
2.3 
V prípade, že navrhovateľ predloží návrh prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je 
termín doručenia návrhu. 
2.4 
Každý návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov vyhlasovateľ vráti 
neotvorený navrhovateľovi. 
2.5 
Návrhy doručené v lehote na predkladanie návrhov sa navrhovateľom nevracajú. Zostávajú 
ako súčasť dokumentácie. 

2.6. 
Na obálke musí byť uvedený názov, resp. obchodné meno a sídlo navrhovateľa. Obálka 
s návrhom musí byť na vonkajšej strane výrazne označená "Neotvárať - obchodná 
verejná súťaž - nájomný bytový dom", 

3.1 
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo vyhlásení súťaže je možné 
u kontaktnej osoby vyhlasovateľa : 

Kontaktná osoba pre styk so záujemcami: 
Ing. Jana Špan ková 
tel.: 02/59 246 241 
e-mail: jana.spankova@staremesto.sk 



3.2 
Žiadosť o doplňujúce informácie si navrhovateľ môže vyžiadať písomnou formou na adrese 
vyhlasovateľa, najneskôr však do 10 dní od zverejnenia súťaže. Vysvetlenie k doplňujúcim 
informáciám budú zaslané všetkým záujemcom do 5-ich pracovných dní od prijatia žiadosti 
o doplnenie informácií, pričom vyhlasovateľ splní uvedenú povinnosť ak vysvetlenie odošle 
do 5-ich pracovných dní od prijatia žiadosti. 
3.3. 
Vyhlásenie súťaže bude zverejnené a verejnosti prístupné na úradnej tabuli mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, na internetovej stránke 
mestskej časti a v regionálnej tlači. 

Predložený návrh musí obsahovať nasledovné náležitosti: 

• presné označenie navrhovateľa s uvedením obchodného mena, sídla, IČO, 
štatutárneho orgánu u právnickej osoby alebo uvedením obchodného mena, miesta 
podnikania a IČO u fyzickej osoby - podnikateľa, 

• podpísaný návrh nájomnej zmluvy štatutárnym orgánom navrhovateľa, so 
zapracovanými podmienkami podľa tejto výzvy, 

• podpísaný návrh zmluvy o budúcej zmluve štatutárnym orgánom navrhovateľa so 
zapracovanými podmienkami tejto súťaže spolu s uvedením navrhovanej kúpnej 
ceny za 1m2 podlahovej plochy bytu, 

• architektonickú a objemovú štúdiu nájomného bytového domu s minimálne 18-timi 
nájomnými bytovými jednotkami bežného štandardu v mierke M=1:1 OO, resp. 
M=1 :200, s uvedením konštrukčno-materiálového riešenia zvislých nosných 
konštrukcií, 

• doklady vyžadované v bode 16 tejto vyhlásenej súťaže nie staršie ako tri mesiace. 
• záväznú urbanisticko-architektonickú štúdiu stavby bytového domu na dotknutom 

pozemku, ktorý je predmetom tejto súťaže, pričom sa zaväzuje akceptovať 
pripomienky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k štúdii. 

Kritériá vyhodnocovania návrhov váhový koeficient (body) 

1. Urbanisticko-architektonická štúdia nájomného bytového 
domu a konštrukčno-materiálové riešenie zvislých 
nosných konštrukcií bodov 10 

2. Cena za 1m2 podlahovej plochy nájomného bytu vrátane DPH bodov 30 

3. Cena za technickú vybavenosť prislúchajúcu k užívaniu 
nájomných bytov bodov 30 



4. Architektonické riešenie bytového domu, ktoré je podľa 
pravidiel pre získanie dotácie MDVRR SR oprávnené na 
dotáciu vo výške: 

• 40% oprávnených nákladov 
• 35% oprávnených nákladov 
• 30% oprávnených nákladov 
• Riešenie, ktoré nie je vhodné pre získanie dotácie 

5. Návrh bytového domu s viac ako 18-mi nájomnými bytmi 

bodov 80 
bodov 50 
bodov 10 
bodov O 

bodov 50 

maximálny počet bodov spolu 200 

Spôsob uplatnenia kritérií: 

Urbanisticko-architektonická štúdia nájomného bytového domu a konštrukčno-materiálové 
riešenie zvislých nosných konštrukcií: 

V rámci kritéria č.1 budú návrhy zoradené tak, že návrh, ktorý najviac vyhovuje potrebám a 
zámerom vyhlasovateľa, získa plný počet 10 bodov a ostatným návrhom budú pridelené 
body podľa poradia v hodnote 8 bodov, 6 bodov, 4 body, 2 body s tým, že šiesty a ďalšie 
návrhy získajú O bodov. 

Cena za 1 m2 priemernej podlahovej plochy nájomných bytov vrátane DPH: 

V rámci kritéria Č. 2 budú návrhy zoradené tak, že návrh s najnižšou cenou získa plný počet 
30 bodov a ostatným návrhom budú pridelené body podľa poradia v hodnote 20, 15, 10 a 5 
bodov s tým, že šiesty a ďalšie návrhy v poradí získajú O bodov. 

Cena za technickú vybavenosť prislúchajúcu k užívaniu nájomných bytov: 

V rámci kritéria Č. 3 budú návrhy zoradené tak, že návrh s najnižšou cenou získa plný počet 
30 bodov a ostatným návrhom budú pridelené body podľa poradia v hodnote 20, 15, 10 a 5 
bodov s tým, že šiesty a ďalšie návrhy v poradí získajú O bodov 

Architektonické riešenie bytového domu, ktoré je podľa pravidiel pre získanie dotácie 
MDVRR SR oprávnené na dotáciu 

V rámci kritéria Č. 4 obdrží každý uchádzač počet bodov podľa toho, do akej kategórie sa 
jeho návrh pre účely získania dotácie MDVRR SR kvalifikuje. 

Návrh bytového domu s viac ako 18~timi nájomnými bytmi: 

V rámci kritéria Č. 5 budú návrhy zoradené tak, že návrh s najväčším počtom nájomných 
bytov v bytovom dome získa plný počet 50 bodov a ostatným návrhom budú pridelené body 
podľa poradia v hodnote 40, 30, 20 a 10 bodov s tým, že šiesty a ďalšie návrhy v poradí 
získajú O bodov. 

Celkové hodnotenie: 



Navrhovateľ, ktorého súčet dosiahnutých bodov za jednotlivé kritéria na vyhodnotenie 
ponúk 1, 2, 3, 4 a 5 bude najvyšší, umiestni sa na 1. mieste. Na ďalších miestach sa 
umiestnia navrhovatelia, ktorí dosiahli nižší súčet bodov za kritériá na vyhodnotenie ponúk 
1, 2, 3, 4 a 5 , a to vzostupne podľa súčtu dosiahnutých bodov. 

Vyhlasovateľ bude uplatňovať kritéria vo vzťahu k jednotlivým navrhovateľom spoločne pre 
návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluvy, t.j. vyhlasovateľ 
v celkovom hodnotení umiestni navrhovateľov podľa získaných bodov za návrh ako celok 
podľa bodu 4 tohto rozhodnutia. 

6.1 
Doklady a dokumenty tvoriace obsah predloženého návrhu, požadované v tomto vyhlásení 
súťaže musia byť v návrhu predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto 
dokladov alebo dokumentov. 

7.1 
Návrhy je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa poštou alebo osobne. 

Pri doručení poštou, ponuky treba doručiť na adresu: 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava 

Pri osobnom doručení, ponuku treba doručiť do podateľne miestneho úradu na 
adresu: 

9.1 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábr. 3, 81421 Bratislava 
Pracovný čas v podateľni: 8.00- 16.30 hod. pondelok - štvrtok 

8.00- 14.00 hod. piatok 

Otváranie obálok s návrhmi sa uskutoční dňa: 19.9.2013 o 15.00 hod. 
v miestnosti Č. 208 v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
Vajanského nábr. 3, 81421 Bratislava. 
9.2 
Na otváraní obálok s návrhmi sa môžu zúčastniť všetci navrhovatelia, ktorí predložili návrh 
v lehote na predkladanie návrhov. Navrhovateľ (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen 
štatutárneho orgánu navrhovateľa (právnická osoba) sa preukážu na otváraní obálok 
s návrhmi preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca 
navrhovateľa sa preukáže preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie. 



9.3 
Pred otvorením sa overí neporušenosť ponúk. Komisia zverejní obchodné mená, sídla alebo 
miesta podnikania všetkých navrhovateľov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú 
vyjadriť číslicou, určených vyhlasovateľom na vyhodnotenie návrhov. 
Ostatné údaje uvedené v návrhu sa nezverejňujú. 
9.4 
Ďalšie hodnotenie komisie je neverejné. 

10.1. Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr v lehote 7 pracovných dní od 
vyhodnotenia súťaže na internetovej stránke www.staremesto.sk a na úradnej tabuli 
miestneho úradu mestskej časti 
11.2 Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh bude upovedomený najneskôr v lehote 10 
pracovných dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 

Vyhlasovateľ písomne oznámi navrhovateľovi, ktorý podal víťazný návrh prijatie jeho 
návrhu v lehote 10 pracovných dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 

Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh bude zároveň v lehote podľa tohto bodu vyzvaný, 
aby sa v určenej lehote dostavil k podpísaniu nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve. 
V prípade, ak sa navrhovateľ v lehote do 5 pracovných dní od doručenia výzvy nedostaví 
k podpisu zmlúv, alebo v uvedenej lehote oznámi vyhlasovateľovi, že nájomnú zmluvu 
a/alebo zmluvu o budúcej zmluve neuzavrie, má vyhlasovateľ právo tieto zmluvy uzavrieť s 
navrhovateľom, ktorý skončil v poradí návrhov podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk na 
druhom mieste; takým istým spôsobom môže vyhlasovateľ postupovať aj v prípade, ak by aj 
v poradí druhý alebo ďalší nasledujúci navrhovateľ odmietol uzavrieť nájomnú zmluvu 
a/alebo zmluvu o budúcej zmluve. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy a/alebo 
zmluvy o budúcej zmluve sa považuje aj nečinnosť navrhovateľa, resp. navrhovateľov. 

11.1 
Oprava chýb 
Komisia vyzve navrhovateľa k oprave zrejmých chýb v písaní a počítaní, zistených pri 
vyhodnocovaní návrhov. V prípade rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou 
uvedenou slovom, bude platiť suma uvedená slovom. 
11.2 
Vyhlasovateľ vylúči navrhovateľa zo súťaže, ak nepredložil požadované doklady alebo 
informácie, vyžadované vyhlasovateľom alebo poskytol nepravdivé informácie, alebo 
skreslené informácie alebo ak vyhlasovateľ zistil, že predložené doklady sú neplatné. 
11.3 
Každý navrhovateľ bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu 
vylúčenia. 
11.4 
Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 dní po ukončení súťaže 
upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy boli neúspešné. 



Komisia môže požiadať navrhovateľov o písomné vysvetlenie ponuky. Nesmie však vyzvať 
ani prijať návrh uchádzača na zmenu, ktorou by sa návrh zvýhodnil. 
12.2 
Komisia požiada navrhovateľa o vysvetlenie návrhu ceny v prípade, ak sa pri návrhu objaví 
mimoriadne nízka cena. 
12.3 
Požiadavka na vysvetlenie návrhu ceny má smerovať k podrobnostiam základných 
charakteristických parametrov návrhu, ktoré považuje komisia za dôležité. 
12.4 
V odôvodnení návrhu ceny musí navrhovateľ preukázať, že ním stanovená cena zahfňa 
všetky náklady súvisiace s dodávkou predmetu tejto súťaže, prípadne súvisiacich služieb, 
podľa § 2 a 3 zákona NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
12.5 
Komisia vezme do úvahy vysvetlenie mimoriadne nízkej ceny a dôkazy poskytnuté 
uchádzačom a urobí o tom písomný záznam. 
12.6 
Komisia vylúči návrh z procesu vyhodnocovania, ak uchádzač nedoručí písomné 
vysvetlenie v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia 
neurčí dlhšiu lehotu. 
Navrhovateľ bude upovedomený o vylúčení jeho návrhu s uvedením dôvodu vylúčenia. 

Vyhlasovateľ uzavrie zmluvy s vybraným účastníkom v lehote do 30.9.2013. 

Vyhlasovateľ uzavrie nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluvy iba s tým istým 
navrhovateľom. Uzavretie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluvy s dvoma rozdielnymi 
navrhovateľmi nie je možné. 
13.2 
Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s vyhlásenou súťažou a s návrhom predloženým 
vybraným účastníkom. 
13.3 
Navrhovateľ je pred predložením svojho návrhu povinný vziať do úvahy všetko, čo je 
nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie náklady 
spojené s plnením predmetu zmluvy. 
13.4 
Obsah nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ súťaže bezpodmienečne trvá, je uvedený v 
prílohe Č. 1 tohto rozhodnutia, ktorú tvorí znenie nájomnej zmluvy. Navrhovateľ je 
oprávnený do tohto znenia doplniť len nevyplnené časti. 

13.5 
Obsah zmluvy o budúcej zmluve na ktorom vyhlasovateľ súťaže bezpodmienečne trvá, je 
uvedený v prílohe Č. 2 tohto rozhodnutia, ktorú tvorí znenie zmluvy o budúcej zmluve. 
Navrhovateľ je oprávnený do tohto znenia doplniť len nevyplnené časti. 



14.1. 
Navrhovateľ bude povinný platiť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zmluvné pokuty vo 
výške a za podmienok uvedených v nájomnej zmluve alebo v zmluve o budúcej zmluve. 

15.1 
Cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
15.2 
Navrhovateľom navrhovaná cena musí byť uvedená v EURO, matematicky zaokrúhlená na 
dve desatinné miesta, musí zahrňovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu 
zmluvy. 
15.3 
Do zmluvne dohodnutej ceny predmetu zákazky bude prípustné premietnuť zmenu sadzby 
DPH. 
15.4 
Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní písomne. 
15.5 
Navrhovateľ so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorý je platcom DPH, uvedie 
navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH a vyhlasovateľ k nej pripočíta aktuálnu výšku DPH 
stanovenú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

16.1 
Meno a priezvisko alebo obchodné meno a predložiť doklad o právnej subjektivite 
navrhovateľa - kópiu výpisu z obchodného registra, výpisu z registra živnostníkov a pod. 
16.2 
Nájomnú zmluvu v 4 vyhotoveniach podpísanú oprávnenou osobou navrhovateľa, ktorej 
vzor je prílohou č. 1 tohto rozhodnutia, v ktorej navrhovateľ uvedie údaje týkajúce sa 
identifikácie jeho osoby (svoje obchodné meno, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, DiČ, IČ 
DPH, číslo účtu). 
16.3 
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v 4 vyhotoveniach podpísanú oprávnenou osobou 
navrhovateľa, ktorej vzor je prílohou č. 2 tohto rozhodnutia, v ktorej navrhovateľ uvedie 
údaje týkajúce sa identifikácie jeho osoby (svoje obchodné meno, sídlo resp. miesto 
podnikania, IČO, DiČ, IČ DPH, číslo účtu) a výšku kúpnej ceny .. 
16.4 
Dokumenty, ktoré potvrdzujú, že navrhovateľ má v období posledných troch rokov praktické 
skúsenosti s obdobnými projektmi, ako je predmet vyhlásenej súťaže, a to konkrétne 
s výstavbou nájomných bytov v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a zákonom č. 607/2003 Z.z. 



o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, doplnené o potvrdenie 
o bezchybnom vykonaní všetkých stavebných prác v rámci takéhoto projektu, respektíve 
o pozitívne vyladrenie dotknutých orgánov v rámci podaných žiadostí o dotáciu z MDVRR 
SR a úver zo SFRB. 
16.5 
Výpis z registra trestov oprávnenej osoby konať v mene navrhovateľa nie starší ako tri 
mesiace. 
16.6 
Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace o tom, že nebol na navrhovateľa 
vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie 
pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 
16.7 
Potvrdenie Sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní nie staršie ako tri mesiace 
o tom, že navrhovateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia. 
16.8 
Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že 
navrhovateľ nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
16.9 
Písomné čestné vyhlásenie o tom, že navrhovateľ nemá žiadny dlh voči mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava a nie je mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto vedené voči navrhovateľovi správne konanie. 
16.10 
Doklad o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone stavebnej činnosti na sumu .............. . 
EUR. 
16.11 
Potvrdenie pod bodom 16.6 až 16.8 moze navrhovateľ nahradiť potvrdením o zápise v 
zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie. 

16.12 Písomný súhlas navrhovateľa so spracovaním, správou a uchovávaním osobných 
údajov pre potreby mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

16.13 Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť 
paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovatefa v sume 16,50 EUR a to v hotovosti do 
pokladne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Originál alebo 
fotokópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú navrhovatelia povinní 
priložiť k súťažnému návrhu do obálky alebo k obálke so súťažným návrhom. 

Navrhovateľ musí splniť podľa územného plánu nasledovné ukazovatele: 

Plocha pozemku je vymedzená pre hromadnú bytovú výstavbu spodstavanou, pristavanou 
resp. predstavanou občianskou vybavenosťou, podporujúcou hlavnú trasu pešieho pohybu, 
vrátane verejnej zelene, obslužných komunikácií a technickej infraštruktúry zabezpečujúcej 
jej obsluhu. 



Pre dané územie je potrebné vypracovať podrobnejší zastavovací plán - urbanistickú štúdiu. 
Vo vymedzenom rozsahu je potrebné riešiť odstavné plochy na pozemkoch stavebníka 
v rozsahu normového počtu odstavných mies!. 

Navrhovateľ predloží k výberovému konaniu záväznú urbanisticko-architektonickú štúdiu na 
dotknutom pozemku, ktorý je predmetom tejto súťaže, pričom sa zaväzuje akceptovať 
pripomienky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k štúdii. Pripomienky mestská časť 
zapracuje do návrhu zmluvy o budúcej zmluve, ktoré zašle víťaznému navrhovateľovi na 
podpis spolu s oznámením o tom, že v súťaži bol vybraný jeho návrh. 

V prípade, ak víťazný navrhovateľ zmluvu s pripomienkami odmietne uzatvoriť, týmto 
okamihom prestane byť mestská časť predmetným návrhom viazaná a navrhovateľ nebude 
oprávnený domáhať sa uzatvorenia zmlúv, ku ktorých uzavretiu smeruje táto súťaž. 

Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou 
v súťaži. 

18.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto súťaž, o zrušení súťaže budú 
navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. 
18.2 Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli Miestneho úradu mestskej časti 
a na internetovej stránke www.staremesto.sk. 
18.3 predížiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu, 
18.4 v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa 
uvedených v súťažných podkladoch, vylúčiť súťažný návrh zo súťaže, 
18.5 v prípade zistenia chýb v písaní, ktoré vznikli pri vyhotovovaní súťažného návrhu, 
vyzvať navrhovateľa na ich bezodkladné odstránenie 

19.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky písomne predložené súťažné 
návrhy. 

V Bratislave, 12.8.2013 



Prílohy: 
1. zmluva o nájme nehnuteľnosti 
2. zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 
3. snímok z katastrálnej mapy nehnuteľnosti- pozemku 
4. Výpis z listu vlastníctva 
5. Podmienky zhotovenia stavby nájomného bytového domu 


