
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

T?PITfT?ľ 
~ 

ROZHODNUTIE 
starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

zo dňa 15.2.2016 
o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 

na prenájom nebytového priestoru č. 910 na ulici Obchodná č. 52 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603 147 
(ďalej len „vyhlasovatel'") podľa paragrafu 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 3 zákona č. 37711990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, paragrafu 281 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 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 určujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných 
súťaží týmto 

vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme nebytových priestorov za týchto 
súťažných podmienok : 

Predmet súťaže 

Poradové Ulica Súpisné Plocha v m2 

číslo číslo 

nebytového domu 
priestoru 
NP č. 910 Obchodná 52 530 55,40 m2 

Nájomná zmluva bude obsahovať tieto podmienky: 

Prenajímateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábrežie č. 3 
814 21 Bratislava 
IČO: 00 603 147 

Poloha nebytového 
priestoru 

1. poschodie 

V zastúpení: Mgr. Radoslav Števčík, starosta mestskej časti 

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Prenájom nebytového priestoru na 1. poschodí stavby 
na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, o celkovej výmere 55,40 m2, 
postavený na pozemku registra „C" KN, parcela č. 8479, súpisné číslo 530, zapísaná na LV 
č. 8364 



Nebytový priestor pozostáva z priestorov o celkovej výmere 55,40 m2, z toho: 

dve kancelárie 
kuchynka a sociálne zariadenia sú spoločné na spoločnej chodbe 

Doba nájmu : neurčitá v zmysle zákona č. 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov 

Účel prenájmu: administratívne priestory, kancelárie 

Technický stav nebytového priestoru: v pôvodnom technickom stave 

V prípade nevyhnutnosti investície zo strany nájomcu do nebytových priestorov budú 
dojednané tieto podmienky: 

Nájomca vykoná udržiavacie práce a stavebné úpravy v nebytovom priestore na 
vlastné náklady bez nároku na ich akúkoľvek formu náhrady zo strany prenajímateľa 

Nájomca je povinný pred začatím stavebných úprav a udržiavacích prác predložiť 
mestskej časti rozpis a odôvodnenie plánovaných stavebných úprav a udržiavacích 
prác a návrh rozpočtu za účelom ich odsúhlasenia, pričom je povinný prihliadať na 
efektívnosť a hospodárnosť týchto nákladov. Týmto nie je dotknuté právo mestskej 
časti zabezpečiť si nezávislé posúdenie opodstatnenosti a hospodárnosti navrhnutých 
stavebných úprav, ako aj povinnosť mestskej časti hospodárne nakladať so svojim 
majetkom. 

Počas realizácie stavebných úprav a udržiavacích prác je nájomca povinný mestskú 
časť priebežne informovať o ich priebehu a umožniť jej za týmto účelom vykonať 

kontrolu. Nájomca sa rovnako zaväzuje prizvať zástupcov mestskej časti na 
odovzdanie a prevzatie stavebných úprav a udržiavacích prác. 

Nájomca je povinný pri vykonávaní stavebných úprav a udržiavacích prác postupovať 
v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon). Povolenia, súhlasy, resp. iné vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej 
správy a iných osôb v súvislosti so stavebnými úpravami a udržiavacími prácami 
zabezpečuje na vlastné náklady Nájomca. Nájomca zodpovedá za škodu spôsobenú pri 
vykonávaní stavebných úprav a udržiavacích prác. 

Nájomca nemá nárok na poskytnutie akejkoľvek zľavy na nájomnom, príp. akejkoľvek 
náhrady vynaložených nákladov na udržiavacie práce a stavebné úpravy vykonané 
v predmete nájmu v zmysle interných predpisov mestskej časti; 

Nájomca nemá právo z dôvodu realizácie rekonštrukčných a iných stavebných úprav 
na poskytnutie „ochrannej doby investícií" (ochranná doba investícii = právo 
prenajímateľa vypovedať zmluvu o nájme len z dôvodov uvedených v ustanovení §9 
ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov) 



Finančná kaucia: budúci nájomca uhradí prenajímateľovi finančnú kauciu vo výške 
trojmesačného nájomného, a to do 1 O dní odo dňa podpisu zmluvy na účet prenajímateľa a 
variabilný symbol uvedený v zmluve. Prenajímateľ si vyhradzuje právo ponechať finančnú 
kauciu po dobu trvania nájomného vzťahu ako istinu na úhradu pohľadávok voči nájomcovi, 
ktoré mu môžu vzniknúť na základe zmluvy o nájme, t.j. pre prípad poškodenia predmetu 
nájmu budúcim nájomcom, na úhradu dlžného nájomného, úhradu služieb, ktorých 
poskytovanie je spojené s užívaním nebytového priestoru a záloh na tieto služby, úhradu aj 
v budúcnosti splatných peňažných sankcií podľa zmluvy o nájme (vrátane zmluvných pokút), 
náhradu nákladov uhradených prenajímateľom za nájomcu, náhradu škody a pod. 
Finančná kaucia bude plne zachovaná po celú dobu platnosti zmluvy a bude budúcemu 
nájomcovi vrátená až po skončení zmluvného vzťahu za podmienky splnenia si všetkých 
povinností vyplývajúcich zmluvy o nájme a protokolárneho odovzdania nebytového priestoru 
v riadnom stave. 

Výška nájmu: min. 5,00 Eur/m2/mesiac 

Notárska zápisnica: Nájomca (úspešný uchádzač) je povinný podpísať aj notársku zápisnicu 
vyhotovenú notárom a podpísanú na notárskom úrade, v ktorej bude súhlasiť 

s vykonateľnosťou svojich záväzkov voči mestskej časti vyplývajúcich mu z uzatvorenej 
Zmluvy o nájme nebytového priestoru. 
V notárskej zápisnici sa nájomca najmä zaviaže na splnenie svojej povinnosti odovzdať 
nebytový priestor, ktorý je predmetom nájmu, po skončení doby nájmu prenajímateľovi 
v stave spôsobilom na riadne užívanie a poskytne súhlas s exekúciou vyprataním 
nehnuteľnosti podľa § 181 Exekučného poriadku v prípade porušenia tejto povinnosti. 
V zmysle vyššie uvedenej notárskej zápisnice, súhlas s exekúciou takto daný sa vzťahuje na 
predmet nájmu uvedený a opísaný v Zmluve o nájme nebytového priestoru. 
Náklady spojené so spísaním notárskej zápisnice bude znášať nájomca. V prípade, ak 
nájomca odmietne podpísať notársku zápisnicu, nebude s ním uzatvorená Zmluva o nájme 
nebytového priestoru. 

1. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov: 

Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk, je možné získať na internetovej stránke 
www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne do 2.3.2016 do 10.00 hod. na 
stránkovom pracovisku číslo 12 na prízemí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava v úradných hodinách : 

Pondelok 08:00 - 17 .00 

Utorok 08:00- 15.00 

Streda 08:00 - 17.00 

Štvrtok 08:00 - 15.00 

Piatok 08:00 - 13.30 



2. Termín obhliadky 

Navrhovatelia si môžu nebytový priestor prezrieť v tomto termíne: 

Dátum a čas obhliadky 
18.2.2016 o 14.30 hod. 

zodpovedná osoba vyhlasovateľa 
p. Mgr. Malinová 02/59 246 292 

Stretnutie záujemcov bude pred bytovým domom na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave 

3. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov 

• Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné 
návrhy podané na inom tlačive, ako určenom, nebude súťažná komisia 
prihliadať. Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy 
v zalepenej obálke s označením „verejná obchodná súťaž nájom nebytového 
priestoru č. 910 na ulici Obchodná č. 52, NEOTVÁRAŤ !" 

• Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy na adresu Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 
Bratislava alebo osobne do podateľne. 

• Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť 
paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľa 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. 

• Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 2.3.2016 do 12.00 hod. 

• Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopÍňať. Do 
súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom 
v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá 
súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne. 

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

• Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému 
súťažnému návrhu do obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie 
starší ako jeden mesiac. Fyzické osoby podnikatelia priložia k záväznému 
súťažnému návrhu výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden 
mesiac. 

• Uchádzač v obchodnej verejnej súťaží alebo subjekt vstupujúci do 
zmluvného vzťahu s mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto, ani 
akýkoľvek iný subjekt s personálnym, príp. majetkovým 
prepojením na tieto subjekty, nesmie mať nevyrovnané záväzky po 
lehote splatnosti voči mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, čo preukáže 



čestným vyhlásením podpísaným oprávnenou osobou uchádzača alebo 
subjektu vstupujúceho do zmluvného vzťahu s mestskou časťou Bratislava
Staré Mesto. 

• Navrhovatelia zároveň predložia k záväznému súťažnému návrhu čestné 

prehlásenie o neexistujúcich záväzkoch voči Mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto, Hlavnému mestu SR Bratislava, a voči Sociálnej poisťovni . 

• Navrhovateľ predloží k záväznému súťažnému návrhu písomný súhlas so 
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

4. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššie ponúknuté nájomné za nájom 
nebytového priestoru. Výška ponúkaného nájomného - váha kritéria 100%. 

5. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 31.3.2016 na internetovej stránke 
www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný 
návrh, bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 1 O dní od zverejnenia výsledkov 
súťaže. 

6. Výhrada zrušenia súťaže 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zrušení 
súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. 

7. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 

V Bratislave, 15.2.20 16 

<=-
~--

gr. Ra~~ 
starosta mestskej časti 



Záväzná ponuka 

obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru NP č. 910 
na ulici Obchodná č. 52 

Meno a priezvisko / Obchodné meno .. „ „„„„. „ „„.„„„„ „ „„„ „ „ „.„„„.„„„„„„.„„„„„„ „ ...... „ . 

Bydlisko/Miesto podnikania / Sídlo „„ „ „„„„. „„ „ „ .. „„„ .. „ „„. „. „„ „ „„. „„ .. „„„ .. „„„ . „„. „ „ . .. „„ 

Dátum narodenia / IČO „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 

Telefón „„„„„„„„„„„„„„. Fax „ „ „„„.„„.„„„„„„„„„ . E - mail „„„„„„„„„„„„„.„„„„„„ 

Záväzná ponuka na prena1om nebytového priestoru NP č. 910 nachádzajúceho sa 
v bytovom dome súp. č. 530, na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave o výmere 55,40 m2 

Ponúkaná cena nájomného za m2 za mesiac t.j. Eur/m2/mesiac „ „„„„„„ „ „„„„„„„„„ EUR 

Navrhovaný účel nájmu ... .. .. „ ..... „ .. „ . ... . „ ......... „ ...... . .. . „ ............ . .. .... .. „.„ . ... „ ... ... .. „ .. „ . ....•. ... „„ 

Súhlasím so spracovaním vyss1e uvedených osobných údajov v evidenčných systémoch 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

Súhlasím so súťažnými podmienkami tak, ako boli uvedené v rozhodnutí starostky mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže . 

V Bratislave „ „„„„.„„.„„.„ „ „„„„ 

meno, priezvisko a podpis 

Prílohy: - potvrdenie o úhrade paušálneho poplatku v hodnote 16,50 Eur 
Výpis z obchodného/živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac 
Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č . 

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
čestné prehlásenie o neexistujúcich záväzkoch voči mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, Hlavnému mestu SR Bratislavy a voči Sociálnej poisťovni 


