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Bratislava  marec 2012 
 

  
 
 
 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 20.03.2012  
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 27.03.2012 
 
 
 

N á v r h  

Dodatok č. 1 k Smernici mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú 
pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti  

 Miestna rada mestskej časti Bratislava–Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto prerokovať predlo-
žený návrh 
 

 
Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Vladimír Cipciar 
vedúci oddelenia právneho 
a správnych činností 

 - v materiáli 

 
        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

JUDr. Jana Revayová 
oddelenie právne a správnych 
činností 

 - návrh uznesenia 
- dôvodová správa 

 
  

 
 
 
 
  



 
N á v r h  u z n e s e n i a  

 
Mies tne  zas tup i t eľs tvo  mes tske j  čas t i  B ra t i s l ava  –  S ta ré  Mes to  
 
 

A .  s c h v aľ u j e   
 

Dodatok č. 1 k Smernici mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú 
pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží, s účinnosťou od 01. apríla 2012. 
 
 

B .  s p l n o m o cň u j e  
 

starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb 
v písaní a chýb vzniknutých pri prepisovaní.  
 

 



D ô v o d o v á  s p r á v a  
 
 

A )  V š e o b e c n á  č a sť  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto uznesením č. 83/2009 
schválilo s účinnosťou od 01. októbra 2009 Smernicu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží (ďalej len 
„smernica“). 

V zmysle uvedenej smernice sa mestská časť Bratislava–Staré Mesto (ďalej len „mestská 
časť“) zaviazala pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve mestskej časti alebo majetkom, ktorý 
bol Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava zverený do správy mestskej časti, 
využívať inštitút obchodnej verejnej súťaže.  

V záujme predchádzania vzniku situácií, kedy uchádzač v obchodnej verejnej súťaži 
alebo subjekt vstupujúci do zmluvného vzťahu s mestskou časťou/navrhovateľ, príp. akýkoľvek 
iný subjekt s personálnym alebo majetkovým prepojením na tieto subjekty, eventuálne osoby im 
blízke, by mal voči mestskej časti neuhradené záväzky, a napriek tomu sa stal úspešným 
uchádzačom v súťaži, navrhuje sa schváliť dodatok č. 1 k účinnej smernici. Uvedené nevyhnutné 
úpravy sú podmienené úsilím o zachovanie efektívnosti a transparentnosti nakladania 
s majetkom mestskej časti.  
 
 

B )  O s o b i t n á  č a sť  
 
K čl. IV ods. 2  
Uvedeným bodom sa presne vymedzuje/definuje, v akom prípade bude uchádzač v obchodnej 
verejnej súťaži alebo subjekt vstupujúci do zmluvného vzťahu s mestskou časťou, príp. iný 
subjekt s personálnym, či majetkovým prepojením na tieto subjekty, event. osoby im blízke, 
vylúčený z obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto (ďalej 
len „mestská časť“). Zavedením navrhovanej podmienky sa taktiež vylúči možnosť konania 
uvedených subjektov v zhode v zmysle ustanovenia § 66b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník. 
Novozadefinovanou podmienkou sa taktiež zavádza oprávnenie mestskej časti neuzatvoriť 
zmluvu s takýmto subjektom, príp. odstúpiť od už uzatvorenej zmluvy, so súčasným právom 
mestskej časti požadovať (a paralelnou povinnosťou subjektu) nahradiť takýmto konaním 
vzniknutú škodu.  
 
K č. VI ods. 2 
V kontexte na novozavedenú súťažnú podmienku sa dopĺňa požiadavka na prílohu – čestné 
vyhlásenie navrhovateľa, ktoré navrhovateľ musí priložiť k návrhu. 
Vzhľadom na doplnenie nového odseku, sa terajšie odseky označené ako 2 – 5 prečíslujú na ods. 
3 – 6.  
 
K čl. XII ods. 3 
Navrhovaná účinnosť dodatku.  
 

 



          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 
 
  

Dodatok č. 1 k Smernici mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, ktorou sa 
ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží 

 
 

Čl. I 

Smernica mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidla pri 
organizovaní obchodných verejných súťaží schválená Uznesením č. 83/2009 zo dňa 29.09.2009 
sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V čl. IV ods. 2 sa dopĺňa nasledovný bod: 
„- oznámenie o povinnosti predložiť čestné vyhlásenie v nasledovnom znení: „Uchádzač 
v obchodnej verejnej súťaži 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; je vylúčené, aby uchádzač alebo subjekt vstupujúci do zmluvného vzťahu s mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto, či akýkoľvek iný subjekt s personálnym, príp. majetkovým 
prepojením na tieto subjekty, príp. osoby im blízke konali vo veci zhodne, tzn. sledovali rovnaký 
cieľ, pričom toto ich konanie je dôsledkom ich vzájomnej dohody, ako to predpokladá 
ustanovenie § 66b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
Pokiaľ dôjde k porušeniu tohto ustanovenia, je mestská časť Bratislava-Staré Mesto oprávnená 
neuzatvoriť zmluvu s takýmto subjektom alebo odstúpiť od už uzatvorenej zmluvy.  
Subjekt, ktorý poruší toto ustanovenie, je povinný nahradiť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
škodu, ktorá jej vznikla.““ 
 

2. Čl. VI sa dopĺňa o nový ods. 2, ktorý znie: 
„Prílohou návrhu predloženého navrhovateľom je čestné vyhlásenie navrhovateľa v znení 
uverejnenom v súťažných podmienkach.“ 
 
Doterajšie ods. 2 – 5 sa označujú ako ods. 3 – 6. 
 

3. V čl. XII sa dopĺňa nový ods. 3, ktorý znie: 
„Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 01. apríla 2012.“ 
 

 



Čl. II 
Účinnosť 

Tento dodatok k Smernici mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá 
pri organizovaní obchodných verejných súťaží nadobúda účinnosť 01. apríla 2012. 

 

 

 PhDr. Tatiana Rosová 
 starostka mestskej časti 

Dodatok č. 1 k Smernici mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní 
obchodných verejných súťaží schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 
.................. 

 
















