
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, apríl 2012 
 

  
 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa   17.4.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa   24.4.2012 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže  k prevodu vlastníctva nebytových 

priestorov na ulici Radlinského č. 51  formou výberu víťaza elektronickou aukciou 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
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 
predložený návrh   
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného  

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu  
oddelenia majetkového 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívna kópia z mapy 
- Výpis uznesenia č. 11/2012 
- predchádzajúci súhlas primátora hl. 

mesta SR Bratislavy k prevodu 
nehnuteľností; 

 
 
 
 



 
 
 
 
    N á v r h   u z n e s e n i a  
 
 
Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou 
aukciou,  a to nasledovné:  
 

1. predmetom  súťaže   je   prevod   vlastníctva  nebytových  priestorov nachádzajúcich  sa 
      v  dome   na   ulici  Radlinského č. 51,  súpisné  číslo 2785, k.ú. Staré Mesto,   vedenom 
      v katastri  nehnuteľností  na  LV č. 6765 na parcele č. 7970/1 a  pozemok   pod  stavbou 
      parc. č. 7970/1,  zastavané  plochy  a   nádvoria  o  výmere  414 m2, 

 
a) vchod Radlinského 51, suterén, priestor č. 12-901, o celkovej výmere 137,86 m2, 

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a 
spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 2351/10000; 

b)  vchod Radlinského 51, prízemie, priestor č. 12-902, o celkovej výmere 168,15 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a 
spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti  2584/1000, 

 
2.  Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne 14.5.2012. 

      3.  Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej stránke 
          www.staremesto.sk  alebo  osobne prevziať   v   termíne   od 14.5. 2012 do  29.5.2012 do 
          10.00  hod. v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

3.  Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 14.5.2012 do 29.5.2012 do 12.00 hod.  
4. Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie oboch  ponúkaných nehnuteľností.  

            Na iný návrh súťažná komisia nebude prihliadať a vylúči ho zo súťaže. 
5. 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 
         „obchodná      verejná      súťaž       predaj        nebytových      priestorov      na     ulici  
           Radlinského č. 51 „NEOTVÁRAŤ!“ 

6. Minimálna kúpna cena je 182.508,16 Eur. Z toho všeobecná hodnota nebytového 
priestoru č. 12-901 vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu, a spoluvlastníckeho podielu na pozemku je 78.791,79 
Eur (nebytový priestor má hodnotu 25.599,00 Eur a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
53.192,79 Eur) a všeobecná hodnota nebytového priestoru č. 12-902 vrátane 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, a 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku je 103.716,37 Eur (nebytový priestor má hodnotu 
45.249,66 Eur a spoluvlastnícky podiel na pozemku 58.466,71 Eur). 



7. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť peňažnú zábezpeku 
v sume 10.000 – Eur, a to buď v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto alebo prevodom na účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

      8.  Navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú, bude peňažná zábezpeka najneskôr v lehote 
           10 pracovných dní  odo  dňa  termínu  vyhlásenia  výsledkov  verejnej  obchodnej  súťaže, 
           najneskôr však do 30 dní vrátená prevodom na účet uvedený v súťažnom návrhu. 

9. 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. Na súťažný návrh, pri ktorom nebude priložený 
vyššie uvedený doklad nebude súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže.  

10. 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. 

    11.  Uchádzač  v  obchodnej    verejnej  súťaži    alebo   subjekt    vstupujúci  do   zmluvného  
           vzťahu    s  Mestskou  časťou   Bratislava  - Staré Mesto, ani  akýkol'vek   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;  

12. Obálky  so  súťažnými  návrhmi  sa  budú  otvárať a  súťažné návrhy budú vyhodnotené  
      najneskôr do 12.6.2012. 

13. Účastník berie na vedomie,  že  v prípade  viacerých  účastníkov  v obchodnej verejnej 
súťaži,  ktorí  splnili  podmienky  tejto  súťaže, postupujú  títo do záverečnej fázy výberu 
uchádzača     formou   elektronickej       aukcie.  Východiskovou   cenou    pre    začiatok 
elektronickej  aukcie j e cena,   ktorá  bola   po   otvorení ponúk,   obsahujúcich    návrhy  
účastníkov, súťažnou komisiou vyhodnotená ako najvyššia zo všetkých ponúk. 
Podrobné  podmienky  účasti v elektronickej aukcii budú uvedené v pozvánke na   účasť 
v elektronickej aukcii. 

14. Ak  sa  do súťaže   prihlási  iba  jeden  účastník,  ktorý  splní  podmienky  súťaže,   výber  
elektronickou aukciou sa nekoná.  

15. Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Miestnym 
zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

16. Konečné výsledky vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže budú zverejnené najneskôr 
v termíne do 30.9.2012.  

17.  Obchodná verejná súťaž bude  vyhlásená  v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991  
            Zb.z. Obchodný zákonník (§281 a nasl.)   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  a  Rozhodnutia  starostky  č.  28/2011   mestskej   časti  
            Bratislava – Staré Mesto zo  dňa  6.júna 2011 o postupe pri prevode a prenájme majetku  
            pri použití elektronickej aukcie. 

18. Predložený návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka. 

19. Celá  kúpna   cena   bude  zaplatená  na  účet  vyhlasovateľa  naraz  do  30  dní  odo  dňa  
      podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 



 
D  ô v  o d  o  v  á      s  p  r  á  v a 

 
   Podľa zákona č. 507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, s účinnosťou  od 1.1.2011, obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 9 písm. ods. 2 písm. b) podmienky verejnej obchodnej 
súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať  na základe 
obchodnej verejnej súťaže.  
 
   Predmetom prevodu  vlastníctva  sú  nebytové priestory  vo  vlastníctve  hlavného  mesta  SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, nachádzajúce sa  v bytovom dome  
na ulici  Radlinského  č.  51,  súpisné  číslo  2785,  k. ú.   Staré   Mesto,    vedenom   v  katastri  
nehnuteľností  na  LV č. 6765  na  parcele  č. 7970/1  a pozemok  pod  stavbou  parc. č. 7970/1,  
zastavané  plochy  a   nádvoria  o  výmere  414 m2, 
 

1. vchod Radlinského 51, suterén, priestor č. 12-901, o celkovej výmere 137,86 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a 
spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 2351/10000; 

2. vchod Radlinského 51, prízemie, priestor č. 12-902, o celkovej výmere 168,15 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a 
spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti  2584/1000. 

 
   
  V predmetnej domovej nehnuteľnosti sú  celkovo 4 nebytové priestory.  Dva z nich sú vo 
vlastníctve spoločnosti IQ DESIGN Studio, s.r.o.  
   Ostatné dva nebytové priestory v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto sú 
v súčasnom období voľné. 
 
   Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto schválilo na svojom zasadnutí 
konanom dňa 14.2.2012 uznesením č. 11/2012 spôsob prevodu predmetných nebytových 
priestorov verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou.  
 
   Primátor hl. mesta SR Bratislava udelil dňa 6.3.2012 písomný súhlas k prevodu vlastníctva 
predmetných nebytových priestorov a ich príslušných spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckych podielov na 
pozemku vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto. 
 
     Verejnú obchodnú súťaž zabezpečí Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
( § 9a ods. 2 a 3 ), Smernice mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú 
pravidlá pri organizovaní verejných obchodných súťaží a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov (§ 281 a nasl.) a Rozhodnutia starostky č.28/2011 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zo dňa 6.júna 2011 o postupe pri prevode a prenájme 
majetku pri použití elektronickej aukcie. 
 
   
 



     
  Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru č. 12-901 vrátane spoluvlastníckeho 
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2351/10000 je 
25.599,00 Eur. Cena spoluvlastníckeho podielu na pozemku je  53.192,79 Eur. Spolu cena 
nebytového priestoru č. 12-901 vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a na pozemku je 78.791,79 Eur. 
 
   Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru č. 12-902 vrátane spoluvlastníckeho 
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2584/10000 je 
45.249,66 Eur. Cena spoluvlastníckeho podielu na pozemku je  58.466,71 Eur. Spolu cena 
nebytového priestoru č. 12-902 vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a na pozemku je 103.716,37 Eur. 
 
  Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená aktuálnym znaleckým posudkom č. 2/2012 
zo dňa 13.1.2012 vypracovaným znalcom Ing. Ivanom Pukanom. 
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VÝPIS 
uznesení z 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Staré Mesto v 6. volebnom období, konaného 14. februára 2012 

13. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nebytových priestorov na ulici 
Radlinského č. Sl verejnou obchodnou sút'ažou formou výberu vít'aza elektronickou 
aukciou 

Uznesenie č. 11/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. I písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nebytových priestorov vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto verejnou obchodnou 
sút'ažou formou výberu vít'aza elektronickou aukciou, a to konkrétne v danom prípade: 

nebytové priestOly nachádzajúce sa v dome na ulici Radlinského č. 51, súpisné číslo 2785, k. ú. 
Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na LV č. 6765 na parcele č. 7970/1 a pozemok 
pod stavbou parc. č. 7970/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 414 m2

, 

l. vchod Radlinského Sl, suterén, priestor č. 12-901, o celkovej výmere 137,86 m2
, 

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 2351/10000; 

2. vchod Radlinského Sl, prízemie, priestor č. 12-902, o celkovej výmere 168,15 m2
, 

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 2584/1000. 

Bratislava, 21.02.2012 

UJ g.ť.<-.1ŕ 
Overil: Mgr. Sven Šovčík 

prednosta miestneho úradu 

Spracoval: Ing. sc~v~hv 

Podateľňa úradu 

Vajanského nábr. 3 
81421 Bratislava 

Telefón 

02/59 246 111 

Bankové spojenie 

1526-012/0200 

IČO 

00603147 

Internet 

www.staremesto.sk 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 81499 Bratislava 1 

Vážená pani starostka, 

Naša značka 

Vážená pani 
PhDr. Tatiana Rosová, 
starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábr. 3 
814 21 Bratislava 

Bratislava 
MAGS OTZ-36800/12 - 06. 03. 2012 

-53l!)b 

na základe Vašej žiadosti zo dňa 20.02.2012 vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu 
primátora k prevodu vlastnictva dvoch nebytových priestorov a príslušných spoluvlastníckych 
podielov na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckych 
podielov na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti 

Bratislava - Staré mesto 

súhlasím 

s prevodom dvoch nebytových priestorov v dome na Radlinského ul.č. 51 v Bratislave, súp. č. 
2785, postavený na pozemku parcela č. 7970/1, o výmere 414 m2

, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 6765, nachádzajúci sa v katastrálnom územi Staré Mesto 
verejuou obchodnou súťažou s formou výberu víťaza elektronickou aukciou nasledovne: 

1. nebytový priestor č. 901, suterén, o výmere 137,86 m2
, spoluvlastnicky podiel na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnicky podiel na 
pozemku vo veľkosti 2351/10000, za cenu najmenej 78.791,79 EUR; 

2. nebytový priestor č. 902, prizemie, o výmere 168,15 m2
, spoluvlastnícky podiel na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku vo veľkosti 2584/10000, za cenu najmenej 103.716,37 EUR; 

s podmienkami; 

prevod bude uskutočnený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona č. 13 8/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov 
v znení ďalších úprav, 

v kúpnej zmluve bude dohodnutý termín zaplatenia kúpnej ceny patriacej hlavnému mestu SR 
Bratislave v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy ( ako aj prípadné sankcie) 
najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania znlluvy o prevode vlastníctva bytov kupujúcim. 

Tento súhlas platí do 31.12.2012. 

I 
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Zároveň Vás žiadam o zaslanie dvoch rovnopisov zmluvy o prevode vlastníctva 
nebytových priestorov na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pre evidenčné a archívne 
účely. 

S pozdravom 


