
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, máj  2011 
 

  
 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 07.06.2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 14.06.2011 
 
 
 
 

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

registra „C“ parc. č. 4744/61 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
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: 
 

Ing. Andrej Ferko 
Referát majetkový 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívna kópia z mapy 
- príloha č. 1 

 
 
  
 
 
 
 
     



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 ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže k realizácii prevodu 
vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 4744/61, k.ú. Staré Mesto.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



D  ô v o d  o v á      s  p  r  á  v a 
 
   Predmetom prevodu vlastníckeho práva je pozemok parcela č. 4744/61 o výmere 31 m2, druh 
pozemku: záhrada. Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 10, pre katastrálne územie Staré 
Mesto, vedený Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu. 
    
Pozemok sa nachádza na prudkom šikmom svahu na okraji asfaltovej slepej komunikácie na 
Matúšovej ulici.     
 
Predaj  predmetného pozemku sa odporúča na základe prerokovania tohto postupu v majetkovo 
– finančnej komisii z dôvodu, že pozemok je nevyužiteľný pre rozvoj mestskej časti, a v súlade 
s Čl. 5 bod B ods. 2 Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto. 
 
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dňa 26. apríla 2011 schválilo 
uznesením č. 35/2011 spôsob prevodu predmetných bytov formou verejnej obchodnej súťaže 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a)  a  § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z.  o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 
 
 
  Podkladom pre  stanovenie  minimálnej  kúpnej  ceny je cena stanovená znaleckým posudkom 
 č. 39/2010 zo dňa 16.6.2010. 
 
  Konkrétne  súťažné podmienky vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na predaj predmetného 
pozemku sú uvedené v prílohe tohoto návrhu uznesenia. 
 
  Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť návrhu uznesenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 

Pozemok na Matúšovej ulici 
 

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603 147 
(ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa paragrafu 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 3 zákona č. 377/1990 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  
 

v y h l a s u j e  
obchodnú verejnú súťaž 

      
 
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na pozemok parc. č. 4744/61 o výmere 31 m2, 
druh pozemku: záhrada,  k.ú.  Staré Mesto, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava a je zverený do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, za týchto 
podmienok: 
 
 

1. Predmet súťaže: 
 
na Matúšovej ulici pozemok parcela č. 4744/61 o výmere 31 m2, druh pozemku: záhrada 
 
Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 10, pre katastrálne územie Staré Mesto, vedený 
Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu. 
 
 

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov: 
 
Súťažné podklady, ktorých súčasťou sú tlačivá záväzných ponúk, je možné získať na 
internetovej stránke  www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne do 15. 07. 2011 do 
10:00 hod. na stránkovom pracovisku číslo 6 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 – 17.00 

Streda 08:00 – 17.00 

Štvrtok  08:00 – 17.00 

Piatok 08:00 – 15.00 

 
 



3. Termín obhliadky: 
 

Obhliadka pozemku sa uskutoční dňa 28. 06. 2011. Stretnutie záujemcov o obhliadku so 
zodpovednou osobou vyhlasovateľa sa uskutoční v určenom čase na parkovisku pri vstupe do 
areálu Slovenského národného archívu na ulici Drotárska cesta o 10:00 hod. Zodpovedná osoba 
vyhlasovateľa: Ing. Ferko 
 
 

4. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov 
 

• Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné 
návrhy podané na inom tlačive nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia 
sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením 
„verejná obchodná súťaž predaj pozemku Matúšova 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, 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.  

 
• 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. 

 
• 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 15. 07. 2011 do 12:00 hod. 

Návrhy podané po tomto termíne nebudú do súťaže zaradené. 
 

• Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopĺňať. 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 súťaži. 
 

 
 



5. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 
 
Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ponúknutá 
kúpna cena musí byť najmenej vo výške minimálnej kúpnej ceny určenej vypracovaným 
znaleckým posudkom, ktorá činí 4 100,00 EUR. 
 
 

6. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy  
 
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 31. 08. 2011 do 12:00 hod. na internetovej stránke 
www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. V prípade, že budú doručené dve 
rovnaké ponuky, víťaz obchodnej verejnej súťaže bude určený losovaním komisiou určenou na 
vyhodnotenie súťažných návrhov. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude upovedomený 
písomne najneskôr v lehote 10 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. Kúpno-predajná zmluva na 
pozemok bude uzatvorená v lehote 30 dní odo dňa oznámenia výsledkov víťaznému 
navrhovateľovi. Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne 
upovedomení. 
 
 

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

8. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 



Okres: Bratislava I
Obec: BA-m.č. STARÉ MESTO
Katastrálne územie: Staré Mesto

26. mája 2011 17:05
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