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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 18.09.2012  
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 25.09.2012 
 
 
 
 

N á v r h  

na schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

tretej osobe za odplatu 

 
 
 
 
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. Ján Cilli 
oddelenie právne a správnych 
činností 

 - návrh uznesenia 
- dôvodová správa 
- súťažné podmienky OVS PP 01/2012 

 
  
 
 

 



 

 
N á v r h  u z n e s e n i a  

 
Mies t ne  zas t u p i t eľs t vo  mes t sk e j  čas t i  B r a t is lava  –  S t a r é  Mes t o  
 
 

A .  s c h v aľ u j e  
 

1. zámer postúpiť pohľadávky Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu. 
 

2. spôsob postúpenia pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na základe 
výsledkov obchodnej verejnej súťaže. 

 
3. súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže OVS PP 01/2012 o najvhodnejší návrh na 

uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tretej 
osobe za odplatu. 

 
 

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  

 
 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže OVS PP 01/2012 je výzva na podávanie návrhov na 
uzavretie zmluvy o odplatnom postúpení vybratých pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto (ďalej len „mestská časť) s treťou osobou. 
 

Právnym titulom vzniku pohľadávok je najmä neuhradené nájomné za užívanie bytov 
a nebytových priestorov a bezdôvodné obohatenie za neoprávnené užívanie bytov a nebytových 
priestorov. 
 

Pohľadávky, ktoré sú predmetom postúpenia sú súčasťou sumárneho zoznamu pohľadávok 
určených na postúpenie v nasledovnom členení: 
  
- výška pohľadávok: 1.399.571,58 EUR, 

(výška pohľadávky vyplýva z Tabuľky č. 1 a Tabuľky č. 2, pričom záväzná výška pohľadávok 
bude určená pri vyhlásení obchodnej verejnej súťaže), 

- počet kusov: 113, 
- výška doterajších nákladov vyhlasovateľa spojených s vymáhaním pohľadávok: 29.315,21 EUR 
 
 

Pohľadávky 
určené na 
postúpenie 

Počet Istina Príslušenstvo 
Výška 

pohľadávky 

Doterajšie 
náklady m.č. 

spojené 
s vymáhaním 

Doteraz 
vymožená 

suma 

OVS PP 
01/2012 

113 561.882,44 € 877.551,27 € 1.399.571,58 € 29.315,21 € 36.697,47 € 

 
 

Sumárny zoznam pohľadávok na postúpenie je uvedený v Tabuľke č. 1 a Tabuľke č. 2, ktoré 
tvoria prílohu súťažných podmienok, nasledovne: 

 
a) Tabuľka č. 1 - obsahuje pohľadávky z ukončených zmluvných vzťahov; tieto pohľadávky sa 

budú postupovať v celom rozsahu, 
 
b) Tabuľka č. 2 - obsahuje pohľadávky z neukončených zmluvných vzťahov; tieto pohľadávky 

sa budú postupovať v ich časti, vypočítanej ku dňu 31.07.2012, pričom po uvedenom dátume 
pohľadávky z týchto zmluvných vzťahov nebudú predmetom postúpenia a zostanú vo 
vlastníctve mestskej časti. 

 
Minimálna odplata za sumárny zoznam je cena vo výške doterajších nákladov mestskej časti 

spojených s vymáhaním pohľadávok, t.j. vo výške 29.315,21 EUR. Účastník obchodnej 
verejnej súťaže bude musieť ponúknuť ako odplatu za postúpenie minimálne sumu vo 
výške týchto nákladov. 
 
Doterajšie náklady mestskej časti spojené s vymáhaním pohľadávok pozostávajú najmä zo 
súdnych poplatkov a trov exekúcie (poplatky za vydanie poverenia, hotové výdavky a odmena 
exekútora). 



 

 
 

Perspektíva vymoženia pohľadávok 
 

Z celkového počtu pohľadávok 113 ks určených na postúpenie predstavuje istina sumu vo 
výške 561.882,44 EUR a príslušenstvo sumu vo výške 877.551,27 EUR, celková výška 
pohľadávok je 1.399.571,58 EUR. 
 
Doterajšie náklady mestskej časti spojené s vymáhaním uvedených pohľadávok predstavujú sumu 
vo výške 29.315,21 EUR. 
 
Doteraz vymožená suma z postupovaných pohľadávok je vo výške 36.697,47 EUR, čo 
predstavuje 2,62% z celkovej výšky pohľadávok. 
 
Vymožiteľnosť pohľadávok je taká nízka, že dlžníci nie sú schopní ročne splatiť ani ročné 
poplatky, resp. úroky z omeškania, ktorých celková suma sa každým rokom zvyšuje.  
 

Vzhľadom na doterajšie výsledky vymáhania pohľadávok, perspektíva splatenia pohľadávok 
mestskej časti zo strany dlžníkov neexistuje. Pohľadávky tak nebudú s pravdepodobnosťou 
blížiacou sa k istote nikdy vymožené. 
 

Pohľadávky určené na postúpenie vznikli pred niekoľkými rokmi, približne polovica z nich v 
deväťdesiatich rokoch minulého storočia. Ak sa nepodarili vymôcť doteraz, pravdepodobnosť ich 
úplného budúceho vymoženia zo strany mestskej časti je, vzhľadom na obvyklú obchodnú prax 
pri vymáhaní pohľadávok, zrejme nulová. 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa správ jednotlivých exekútorov niektorí dlžníci  nie sú 
vlastníkmi žiadneho majetku, práva a ani nepoberajú žiadny pravidelný príjem, je reálny 
predpoklad, v prípade, že nemajetnosť dlžníkov sa nezmení, že príslušné exekúcie vedené 
v súvislosti s pohľadávkami nebudú v nasledujúcich rokoch úspešné a exekučné konania budú 
zastavené. 
 
Pohľadávky sa tak stanú nevymožiteľné, od ich vymáhania sa trvale upustí a budú odpísané z 
účtovnej evidencie, bez toho, aby došlo k úplnému, resp. čiastočnému zaplateniu pohľadávok  
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 

Dôvod návrhu na postúpenie pohľadávok 
 

Postúpením pohľadávok obchodnou verejnou súťažou sa dosiahne v krátkom časovom úseku 
zníženie počtu dlžníkov mestskej časti, uvoľní sa tak personálne zaťaženie jednotlivých 
zamestnancov pri doterajšom vymáhaní veľkého objemu pohľadávok. Mestská časť sa tak zbaví 
nevymožiteľných pohľadávok, ktoré majú iba evidenčný charakter.  Rozšíri sa časový priestor na 
vymáhanie takých pohľadávok, ktoré prinášajú mestskej časti úžitok. 
 
Dôsledkom toho sa umožní presun vymáhania pohľadávok mestskej časti z doteraz vo veľkej 
miere už len štatistického a neaktívneho spôsobu vymáhania na aktívnu, priamu orientáciu na 
dlžníkov už v čase bezprostredne po vzniku omeškania, t.j. ešte pred realizáciou núteného výkonu 



 

rozhodnutia, čo je hlavným zámerom na predchádzanie kumulácie objemu nevymožiteľných 
pohľadávok mestskej časti voči dlžníkom. 
 
V záujme dosiahnutia lepších výsledkov pri vymáhaní pohľadávok budú prijaté opatrenia na 
zvýšení efektívnosti správy pohľadávok, t.j. jednotlivých krokov spojených s ich vznikom, 
evidenciou, účtovaním, vymáhaním a platením pohľadávok. 
 

Postúpenie pohľadávok je preto hospodárnejším a efektívnejším riešením než zotrvávanie na 
doterajšom postupe vymáhania pohľadávok. 
 

Právna úprava 
 

Postúpenie pohľadávok je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako verejnoprávny subjekt využíva svoj majetok na 
plnenie úloh verejnoprávnej povahy, je povinná chrániť tento majetok pred nehospodárnym 
nakladaním a zabezpečiť jeho čo najefektívnejšie zhodnocovanie a zveľaďovanie. Postúpenie 
pohľadávok je v tomto prípade krokom k ochrane majetku mestskej časti. 

 
Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa 
obecného majetku. 

 
Podľa ust. § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov obecné zastupiteľstvo schvaľuje nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu 
určenú v zásadách hospodárenia. 

 
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí teda požaduje, aby každá obec mala schválené zásady 

hospodárenia s majetkom obce, ako obligatórny normatívny predpis obce, ktorý zaväzuje všetky 
orgány obce, organizácie obce, jej zamestnancov a funkcionárov pri uskutočňovaní úkonov 
nakladania s majetkom obce. Zároveň tento zákon zmocňuje obecné zastupiteľstvo, aby 
rozhodovalo o nakladaní s majetkovými právami obce, medzi ktoré patrí aj rozhodovanie 
o postúpení pohľadávky, resp. rozhodovanie o súhlase s postúpením pohľadávky. Rovnako aj 
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ponecháva rozhodovanie vo veciach schvaľovania 
najdôležitejších úkonov týkajúcich sa obecného majetku na obecné zastupiteľstvo. 

 
Podľa ust. Čl. 6 ods. 10 Zásad hospodárenia prevod vlastníctva prebytočného majetku sa 

uskutoční na inú  právnickú alebo fyzickú osobu: 
a) na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, 
b) dobrovoľnou dražbou, 
c) priamym predajom vecí. 

 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, navrhujeme schváliť postúpenie pohľadávok, ako 

hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného spôsobu nakladania s majetkom mestskej časti. 
 



 

Podľa ustanovenia § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny prítomných poslancov. 
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Súťažné podmienky 
 
 
 
 
 
 
 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 
 

OVS PP 01/2012 
 

na postúpenie pohľadávok 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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I. PREDMET SÚŤAŽE 
 
� Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej tiež „OVS PP 01/2012“) je výzva na podávanie 

návrhov na uzavretie zmluvy o odplatnom postúpení vybratých pohľadávok Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť) s treťou osobou. 

 
Pohľadávky, ktoré sú predmetom postúpenia sú súčasťou sumárneho zoznamu pohľadávok 
určených na postúpenie (ďalej len „sumárny zoznam“) v nasledovnom členení: 

   
- výška pohľadávok: 1.399.571,58 EUR, 

(výška pohľadávky vyplýva z Tabuľky č. 1 a Tabuľky č. 2, pričom záväzná výška pohľadávok 

bude určená pri vyhlásení obchodnej verejnej súťaže), 

- počet kusov: 113, 
- výška doterajších nákladov vyhlasovateľa spojených s vymáhaním pohľadávok: 29.315,21 EUR 

 
Sumárny zoznam pohľadávok, ktoré sú predmetom postúpenia, je uvedený v Tabuľke č. 1 
a Tabuľke č. 2 (Príloha č. 1), nasledovne: 

 
a) Tabuľka č. 1 – obsahuje pohľadávky z ukončených zmluvných vzťahov; tieto pohľadávky sa 

postupujú v celom rozsahu, 
 

b) Tabuľka č. 2 – obsahuje pohľadávky z neukončených zmluvných vzťahov; tieto pohľadávky 
sa postupujú v ich časti, vypočítanej ku dňu 31.07.2012, pričom po uvedenom dátume 
pohľadávky z týchto zmluvných vzťahov nie sú predmetom postúpenia a patria postupcovi, 
ktorý je oprávnený ich vymáhať vo vlastnom mene a na vlastné náklady. 

 
� Právnym titulom vzniku pohľadávok je najmä neuhradené nájomné za užívanie bytov 

a nebytových priestorov a bezdôvodné obohatenie za neoprávnené užívanie bytov 
a nebytových priestorov. 

 
� Minimálna odplata za sumárny zoznam je suma vo výške doterajších nákladov vyhlasovateľa 

spojených s vymáhaním pohľadávok, ktoré pozostávajú najmä zo súdnych poplatkov a trov 
exekúcie (poplatky za vydanie poverenia, hotové výdavky a odmena exekútora), t.j. 
navrhovateľ musí ponúknuť ako odplatu minimálne sumu vo výške týchto nákladov. 

 
� OVS PP 01/2012 sa začína dňom jej prvého uverejnenia v regionálnej tlači, a súčasne 

uverejnením na úradnej tabuli a internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
  
 
II. TERMÍN A MIESTO PREVZATIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
 
Súťažné podklady uvedené v čl. X.  Zoznam príloh, je možné získať na internetovej stránke  
www.staremesto.sk alebo osobne prevziať na stránkovom pracovisku číslo 12 na prízemí Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3,  814 21 Bratislava v úradných 
hodinách: 
 
Pondelok 7,30 - 17,00 hod. 
Utorok 7,30 - 17,00 hod. 
Streda 7,30 - 17,00 hod. 
Štvrtok 7,30 - 17,00 hod. 
Piatok 7,30 - 15,00 hod. 
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III. NAHLIADANIE DO DOKUMENTÁCIE A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ 
 
� V prípade záujmu nahliadnuť do dokumentácie k vybraným pohľadávkam je potrebné do 

.............. (uvedie sa príslušný dátum) požiadať vyhlasovateľa e-mailom na nižšie uvedenú e-
mailovú adresu o stanovenie termínu nahliadnutia do dokumentácie pohľadávok. 

 
� Vyhlasovateľ určí, po dohode so záujemcom, termín nahliadnutia do dokumentácie v závislosti 

od svojich kapacitných možností, ako aj počtu záujemcov o nahliadnutie do dokumentácie. Po 
vzájomnej dohode bude tiež stanovená doba, ktorá bude k dispozícii pre nahliadnutie do 
dokumentácie. Počas nahliadnutia do dokumentácie je zakázané používať technické zariadenia 
na zaznamenávanie a prenos obrazu, alebo kopírovanie dokumentov. 

 
� Zodpovedná osoba vyhlasovateľa: JUDr. Ján Cilli, 02/59246329, jan.cilli@staremesto.sk  

 
 
IV. SÚŤAŽNÝ NÁVRH 

 
1. Návrh  musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku a musí obsahovať: 

 

1.1 Identifikačné údaje účastníka, ktoré účastník uvedie v súťažnom návrhu (Príloha č. 3) a 
doklad preukazujúci právnu subjektivitu účastníka, nasledovne: 

a) ak uchádzačom je právnická osoba - obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, meno 
a priezvisko štatutárneho orgánu, telefonický a e-mailový kontakt, 

originál alebo osvedčená fotokópia aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo 
iného obdobného registra; uvedené doklady nesmú byť staršie ako jeden mesiac ku 
dňu predloženia návrhu, 

b) ak uchádzačom je fyzická osoba podnikateľ -  meno a priezvisko alebo obchodné 
meno, miesto podnikania, IČO, telefonický a e-mailový kontakt, 

originál alebo osvedčená fotokópia živnostenského listu alebo dokladu 
preukazujúceho oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, uvedené doklady 
nesmú byť staršie ako jeden mesiac ku dňu predloženia návrhu, 

c) ak uchádzačom je fyzická osoba nepodnikateľ - meno a priezvisko, dátum narodenia, 
adresa bydliska, telefonický a e-mailový kontakt, 

neosvedčená fotokópia občianskeho preukazu. 

1.2 Súhlas účastníka s návrhom zmluvy o postúpení pohľadávky a súťažnými podmienkami 
(Príloha č. 4). 

1.3 Súhlas účastníka so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z z. 
o ochrane osobných údajov (Príloha č. 5). 

1.4 Vyhlásenie účastníka o zachovaní mlčanlivosti (Príloha č. 6). 

1.5 Vyhlásenie účastníka o záväzkoch (Príloha č. 7). 

1.6 Doklad o uhradení zábezpeky. Zábezpeka musí byť uhradená účastníkom vo výške 
doterajších nákladov vyhlasovateľa spojených s vymáhaním pohľadávok na účet 
vyhlasovateľa č. 1526012/0200 (do poznámky platby uviesť „OVS PP 01/2012“), a to 
najneskôr do  ................... (uvedie sa príslušný dátum). 

1.7 Doklad o uhradení paušálnej náhrady výdavkov vyhlasovateľa spojených s vyhlásením 
OVS PP 01/2012 v sume 16,50 EUR, ktorú účastník zaplatí v hotovosti do pokladne 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
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2. Návrh, ktorý nebude obsahovať požadované údaje a doklady, resp. návrh v ktorom nebude 

splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. 
 

3. Súťažný návrh je možné účastníkom meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu ukončenia 
predkladania návrhov. Účastník je viazaný svojím návrhom až do výberu najvhodnejšieho 
návrhu. 

 
 

V. SPÔSOB, MIESTO A TERMÍN PODÁVANIA SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV 
 
� Súťažný návrh je možné podať len na osobitnom tlačive (Príloha č. 3). Na súťažné návrhy 

podané na inom tlačive, ako určenom, nebude vyhlasovateľ prihliadať. 
 
� Návrhy musia byť predložené písomnou formou v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené 

obchodné meno a sídlo navrhovateľa, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a adresa 
navrhovateľa, ak ide o fyzickú osobu, s označením "OVS PP 01/2012 - postupovanie 
pohľadávok - NEOTVÁRAŤ“. 

 
� Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy na adresu Miestneho úradu  mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava alebo osobne do 
podateľne. 

 
� Súťažné návrhy je možné podávať v termíne najneskôr do .................. (uvedie sa príslušný 

dátum) do 12.00 hod. (rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa na doručenej obálke). 
 
� Návrh, ktorý nebude obsahovať požadované údaje a doklady, návrh v ktorom nebude splnená 

niektorá zo stanovených podmienok súťaže, resp. návrh doručený po stanovenom termíne 
nebude do súťaže zaradený. 

 
 
VI. KRITÉRIA HODNOTENIA SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV 
 
Kritériami pre  vyhodnotenie súťažných návrhov sú: 
 

� uhradenie doterajších nákladov vyhlasovateľa spojených s vymáhaním pohľadávok vo výške 
29.315,21 EUR a cena za postúpenie pohľadávok - váha kritéria 100,00 % 

 
Poradie návrhov účastníkov sa určí podľa výšky navrhovanej odplaty (ceny) za sumárny zoznam 
postupovaných pohľadávok; víťazný je návrh s najvyššou ponúkanou cenou za postupovaný sumárny 
zoznam pohľadávok. V prípade zhodnosti viacerých návrhov, bude vybratý ten návrh ktorý bol 
doručený skôr a v prípade zhodnosti termínu doručenia pri rovnakých návrhoch rozhodne komisia 
žrebovaním. 

 
 

VII. ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE, LEHOTA NA UZATVORENIE ZMLUVY 
 
1. Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr ................ (uvedie sa príslušný dátum) na 

internetovej stránke www.staremesto.sk a na úradnej tabuli vyhlasovateľa. 
 
2. Vyhlasovateľ písomne oznámi vybratému účastníkovi súťaže  prijatie jeho návrhu v termíne do 

30 dní po vyhlásení výsledkov obchodnej verejnej súťaže. 
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3. Ak vyhlasovateľ oznámi prijatie návrhu po lehote uvedenej v bode 2. tohto článku, zmluva 

nevznikne, ak víťazný účastník súťaže oznámi vyhlasovateľovi do 5 pracovných dní po doručení 
oznámenia o prijatí návrhu, že odmieta zmluvu uzavrieť. V tomto prípade zábezpeka uhradená 
víťazným účastníkom neprepadá v prospech vyhlasovateľa. 

 
4. Víťaz OVS PP 01/2012 bude v lehote podľa bodu 2 tohto článku vyzvaný, aby sa v určenej lehote 

dostavil k podpísaniu zmluvy. V prípade, ak sa víťazný účastník v lehote do 5 pracovných dní od 
doručenia oznámenia podľa bodu 2. tohto článku nedostaví k podpisu zmluvy o postúpení 
pohľadávok, alebo v uvedenej lehote oznámi vyhlasovateľovi, že zmluvu o postúpení pohľadávok 
neuzavrie, má vyhlasovateľ právo túto zmluvu uzavrieť s účastníkom, ktorý skončil v poradí 
návrhov na druhom mieste; takým istým spôsobom môže vyhlasovateľ postupovať i v prípade, 
ak by aj v poradí druhý alebo ďalší nasledujúci účastník, odmietol uzavrieť zmluvu. Za 
odmietnutie podpísania zmluvy o postúpení pohľadávok sa považuje aj nečinnosť víťaza OVS PP 
01/2012. 

 
5. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže písomne upovedomí účastníkov 

súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli. 
 
6. V prípade víťazného účastníka bude zábezpeka súčasťou odplaty za postúpenie pohľadávok. 

Víťazný účastník uhradí zvyšnú sumu odplaty dohodnutej v zmluve najneskôr v deň podpisu 
zmluvy o postúpení pohľadávok. V prípade, ak sa víťazný účastník v  lehote do 5 pracovných dní 
od doručenia oznámenia podľa bodu 2. tohto článku nedostaví k podpisu zmluvy o postúpení 
pohľadávok, alebo, ak oznámi vyhlasovateľovi, že zmluvu o postúpení pohľadávok neuzavrie, 
zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. Za odmietnutie podpísania  zmluvy o postúpení 
pohľadávok sa považuje aj nečinnosť víťaza OVS PP 01/2012. 

 
7. V prípade, že  účastník nebol v súťaži úspešný vyhlasovateľ vráti účastníkovi zábezpeku v lehote 

do 10 pracovných dní od doručenia písomného upovedomenia, že v súťaži neuspel. 
 
 
VIII. VÝHRADA ZRUŠENIA SÚŤAŽE 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 
 

a) meniť podmienky súťaže, 
b) meniť návrh zmluvy o postúpení pohľadávok a prílohy označené v čl. X. ako Prílohy č. 1 až 7,  
c) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú, 
d) odmietnuť všetky predložené návrhy a opakovať súťaž, 
e) zrušiť súťaž. 

 
Vyhlasovateľ svoje rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety oznámi navrhovateľom a uverejní na 
svojej úradnej tabuli a internetovej stránke. 
 
 
IX. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 
� Táto obchodná verejná súťaž má charakter obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník platnom znení. 
 

� Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v OVS PP 01/2012. 
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto OVS PP 01/2012 6/6 
 Súťažné podmienky 

� Súťažné návrhy sa účastníkom nevracajú, ale zostávajú uložené u vyhlasovateľa. 
 
 
X. ZOZNAM PRÍLOH 

 
Príloha č. 1: Sumárny zoznam pohľadávok 
Príloha č. 2: Zmluva o postúpení pohľadávok 
Príloha č. 3: Súťažný návrh 
Príloha č. 4: Súhlas s návrhom zmluvy o postúpení pohľadávok a súťažnými podmienkami 
Príloha č. 5: Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Príloha č. 6: Vyhlásenie o zachovaní mlčanlivosti 
Príloha č. 7: Vyhlásenie o záväzkoch 
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„N á v r h“ 
 

ZMLUVA O  POSTÚPENÍ POHĽADÁVOK 
 č. ......./2012 

(ďalej len „zmluva“) 

Zmluvné strany: 

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto  
Sídlo:  Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
IČO:  00 603 147 
DIČ: 2020804170 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
Číslo účtu:  1526012/0200 
Konajúci prostredníctvom: PhDr. Tatiana Rosová, starostka mestskej časti 
(ďalej len „postupca“)  

a 

Obchodné meno: ....................................... 
Sídlo:  ....................................... 
IČO:  ....................... 
DIČ: ....................... 
Bankové spojenie:  ....................... 
Číslo účtu:  ....................... 
Zapísaný: ....................................... 
Konajúci prostredníctvom: ....................................... 
(ďalej len „postupník“) 
 

uzatvárajú 
 
podľa §§ 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) túto 

 
zmluvu o  postúpení poh ľadávok č. ...../2012 

 
Čl. I 

Preambula  
 

Zmluva o postúpení pohľadávok (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára na základe 
výsledku obchodnej verejnej súťaže č. OVS PP 01/2012, realizovanej postupcom 
podľa ustanovení § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
vyhlásenej dňa ...............  a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
1. Postupca postupuje postupníkovi pohľadávky v celkovej výške ............. EUR 

(slovom: ...............................). (Celková výška pohľadávok vyplýva z Tabuľky č. 
1 a Tabuľky č. 2, pričom záväzná výška pohľadávok bude dodatočne určená.) 
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Postupník sa zaväzuje pohľadávky prijať a zaplatiť postupcovi za postúpené 
pohľadávky dohodnutú odplatu. 

 
2. Sumárny zoznam pohľadávok, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje, t.j., ktoré sú 

predmetom postúpenia, je uvedený v Tabuľke č. 1 a Tabuľke č. 2, ktoré ako 
Príloha č. 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1“), 
nasledovne: 

 
a) Tabuľka č. 1 – obsahuje pohľadávky z ukončených zmluvných vzťahov; tieto 

pohľadávky sa postupujú v celom rozsahu, 
 

b) Tabuľka č. 2 – obsahuje pohľadávky z neukončených zmluvných vzťahov; 
tieto pohľadávky sa postupujú v ich časti, vypočítanej ku dňu 31.07.2012, 
pričom po uvedenom dátume pohľadávky z týchto zmluvných vzťahov nie sú 
predmetom postúpenia a patria postupcovi, ktorý je oprávnený ich vymáhať 
vo vlastnom mene a na vlastné náklady. 

 
3. Právnym titulom vzniku pohľadávok je najmä neuhradené nájomné za užívanie 

bytov a nebytových priestorov a bezdôvodné obohatenie za neoprávnené 
užívanie bytov a nebytových priestorov. 

 
4. Predmetom postúpenia pohľadávok vedených v exekučných konaniach nie sú 

postupcom poskytnuté preddavky exekútorom. 
 

5. Špecifikácia pohľadávok je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto zmluve a obsahuje: 
a) poradové číslo, 
b) názov dlžníka, 
c) sídlo dlžníka, 
d) identifikačné číslo dlžníka, 
e) označenie právneho titulu vzniku pohľadávky, 
f) označenie exekučného titulu, ak existuje, 
g) náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávky (súdny poplatok, poplatok za 

vydanie poverenia na výkon exekúcie, preddavok na odmenu exekútora), 
h) výšku pohľadávky v EUR. 

 
6. V deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy prechádzajú pohľadávky spolu 

s príslušenstvom, právami s nimi spojenými na postupníka. Postupník sa 
v uvedený deň stáva veriteľom voči dlžníkom z postúpených pohľadávok. 

 
7. Postupník berie na vedomie a akceptuje, že suma a počet pohľadávok 

označených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy sa môže znížiť ku dňu prechodu práva 
nakladať s postúpenými pohľadávkami na postupníka bez vplyvu na výšku 
odplaty za príslušný sumárny zoznam postúpených pohľadávok, ktorú 
postupník určil v ním predloženej  ponuke. Dôvodom takého zníženia je najmä 
zánik pohľadávky, vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie na 
majetok dlžníka ku dňu  prechodu práva nakladať s postúpenými pohľadávkami 
na postupníka, vstup dlžníka do likvidácie. Postupcom vyradené pohľadávky 
nebudú postúpené v rámci tejto súťaže a nebudú predmetom tejto zmluvy. 
Postupník v prípade takého zníženia sumy a počtu pohľadávok nemá nárok na 
zníženie odplaty za postúpenie pohľadávok, ani nárok na náhradu nákladov a 
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náhradu škody. Postupca je oprávnený v takýchto prípadoch po dohode 
s postupníkom tomuto ponúknuť inú pohľadávku na postúpenie. 

 
8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v lehote najneskôr do 60 dní odo dňa uzavretia 

tejto zmluvy uzavrú preberací protokol k tejto zmluve, v ktorom zmluvné strany 
záväzne potvrdia výšky postúpených pohľadávok a ostatné údaje 
o pohľadávkach (ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1) ku dňu prechodu práva 
nakladať s postúpenými pohľadávkami na postupníka. 

 
Čl. III 

Odplata a platobné podmienky  
 
1. Postupník sa zaväzuje zaplatiť postupcovi za postúpenie pohľadávok odplatu v 

celkovej výške  ................. EUR bez DPH (slovom ........................ eur), a to 
vložením na účet postupcu 1526012/0200, tak aby celá kúpna cena bola 
zaplatená ku dňu podpisu zmluvy. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá odplata sa považuje za uhradenú 

dňom pripísania peňažných prostriedkov v celej výške podľa odseku 1 na účet 
postupcu t.j. rozdiel zloženej zábezpeky a výšky odplaty podľa odseku 1 tohto 
článku.  

 
3. Vlastnícke právo k pohľadávkam a právo nakladať s pohľadávkami, 

špecifikovanými v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, prechádza na postupníka dňom 
uhradenia odplaty za postúpené pohľadávky na účet postupcu, nie však skôr 
ako nadobudne táto zmluva účinnosť. Týmto dňom je odplatné postúpenie 
pohľadávok účinné (účinnosť postúpenia).  

 
Čl. IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán  
 

1. Postupca sa zaväzuje odovzdať postupníkovi všetky doklady, ktoré má alebo 
bude mať v budúcnosti k dispozícii a týkajú sa alebo sa budú týkať 
postupovaných pohľadávok. Doklady, ktoré má k dispozícii, odovzdá postupca 
najskôr do 30 dní odo dňa uzavretia preberacieho protokolu k zmluve 
o postúpení pohľadávok, ostatné doklady do 10 dní odo dňa ich nadobudnutia.  
Postupník je povinný doklady od postupcu prevziať v mieste a  v čase určenom 
postupcom, na základe výzvy na ich prevzatie a podpísať o ich prevzatí protokol 
o odovzdaní a prevzatí dokumentácie. 

 
2. Postupca po účinnosti zmluvy a podpísaní preberacieho protokolu k zmluve 

o postúpení pohľadávok,  oznámi dlžníkom postúpenie pohľadávok. Oznámenie 
o postúpení pohľadávok súdom, exekútorom, ako aj dokladovanie  skutočnosti, 
že došlo k postúpeniu pohľadávky postupcu voči dlžníkovi, vykoná postupník na 
vlastné náklady. 

 
3. Postupník sa zaväzuje v lehote do 60 dní odo dňa účinnosti zmluvy a  

podpísania preberacieho protokolu k zmluve o postúpení pohľadávok doručiť 
príslušnému súdu alebo exekútorom návrhy na zámenu účastníkov konania pri 
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všetkých postúpených pohľadávkach vedených v súdnych a exekučných 
konaniach. 

 
4. V prípade exekučných konaní, kde bola postúpená len časť pohľadávok a časť 

zostala postupcovi, ako aj v prípade pohľadávok, u ktorých bol exekútorovi 
poskytnutý preddavok na trovy exekúcie, návrhy na zámenu účastníkov konania 
doručuje postupca. 

 
5. Postupník sa zaväzuje uhradiť postupcovi všetky trovy exekučných konaní 

súvisiacich s postúpenými pohľadávkami, ktoré postupca uhradil na základe 
uznesenia súdu vydaného po dni postúpenia, a to v lehote 5 dní od doručenia 
dokladov preukazujúcich výšku uhradených trov konania. 

 
6. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomne súčinnosť potrebnú na 

splnenie predmetu zmluvy a na dodržanie ostatných ustanovení tejto zmluvy. 
 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že postupca nezodpovedá za vymožiteľnosť žiadnej 

z pohľadávok postupovaných podľa tejto zmluvy. Vymožiteľnosť, resp. 
nevymožiteľnosť, jednotlivých postúpených pohľadávok nemá žiadny vplyv na 
odplatu za pohľadávky a postupníkovi nezakladá žiadne právo na zľavu 
z odplaty za pohľadávky, ani nárok na náhradu škody, či iný právny nárok. 

 
8. Postupca nezodpovedá postupníkovi, že pohľadávka nie je zabezpečená 

záložným právom, ručením alebo iným spôsobom, alebo že z hľadiska jej 
vymožiteľnosti nie je zabezpečená dostatočne. 

 
Čl. V 

Povinnos ť mlčanlivosti 
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách 
týkajúcich sa zmluvy, prípadne jej dodatkov; tento záväzok zmluvných strán trvá 
počas platnosti zmluvy a aj po jej skončení. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje 
na informácie, ktoré sú zmluvné strany povinné zverejniť podľa osobitných 
predpisov, napr. zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 
2. Dôvernými informáciami sa na účely zmluvy rozumejú akékoľvek skutočnosti, 

informácie a údaje, týkajúce sa zmluvy, prípadne jej dodatkov, alebo s nimi 
súvisiace, s výnimkou: 
a) informácií, ktoré sú v deň podpísania zmluvy verejne známymi alebo ktoré 

sa už v tento deň dali zadovážiť z bežne dostupných zdrojov, 
b) informácií, ktoré sa stali po dni podpísania zmluvy verejne známymi alebo 

ktoré sa po tomto dni už dajú zadovážiť z bežne dostupných zdrojov, a to 
inak než v dôsledku porušenia povinnosti zmluvnej strany zachovávať 
mlčanlivosť podľa tohto článku, 

c) informácií, z ktorých povahy vyplýva, že zmluvná strana nemá záujem 
o ich utajenie, ak ich zmluvná strana výslovne neoznačila za dôverné 
(ďalej len „dôverné informácie“). 

 
3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje:  
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a) na prípady, ak zmluvná strana zverejnila dôverné informácie 
s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany, 

b) na prípady, keď na základe zákona vznikne zmluvnej strane povinnosť 
poskytnúť dôverné informácie; dotknutá zmluvná strana je na požiadanie 
povinná informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku povinnosti poskytnúť 
dôverné informácie na základe zákona a  o spôsobe a rozsahu, akým, 
resp. v akom, ju plnila, 

c) na prípady, ak zmluvná strana použila potrebné informácie alebo 
dokumenty v prípadných súdnych, rozhodcovských, správnych a  iných 
konaniach ohľadom práv a  povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo 
s nimi súvisiacich.  

 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej zmluvnej strany ďalej neposkytnú tretím osobám 
a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby 
sa však nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, zamestnanci alebo iné 
poverené osoby zmluvných strán, audítori alebo právni a  iní poradcovia 
zmluvných strán, ktorí sú viazaní ohľadne im sprístupnených dôverných 
informácii povinnosťou mlčanlivosti na základe zákona alebo na základe dohody 
so zmluvnou stranou, ako aj iné osoby, ktorým je potrebné poskytnúť dôverné 
informácie za účelom realizácie zmluvy.  

 
Čl. VI 

Doručovanie písomností 
 
1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe zmluvy alebo v súvislosti so 

zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučenou listovou zásielkou 
druhej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, 
v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odmietne doručovanú písomnosť 
prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba na vyzdvihnutie si zásielky na 
pošte, alebo v ktorý sa vráti odosielateľovi zásielka späť s označením „adresát 
je neznámy“, „adresát nezastihnutý“, „adresát sa odsťahoval“ alebo iná 
poznámka, zakladajúca nemožnosť doručenia zásielky. V prípade ak takýto deň 
nie je možné zo zásielky zistiť, písomnosť sa považuje za doručenú v piaty deň 
odo dňa jej odoslania na adresu druhej zmluvnej strany určenú podľa bodu 2 
tohto článku zmluvy bez ohľadu na úspešnosť doručenia. 

 
2. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel zmluvných strán 

uvedené v záhlaví zmluvy, resp. iné adresy známe odosielateľovi, ibaže 
odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu 
sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností.  

 
Čl. VII  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej 
stránke Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám. 
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2. Zmeny  tejto zmluvy sú možné len písomnou dohodou zmluvných strán. 
 
3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č.1 k zmluve, ktorá obsahuje 

sumárny zoznam pohľadávok postupovaných podľa zmluvy a bude  odovzdaná 
postupníkovi pri podpise zmluvy. 

 
4. Táto zmluva je záväzná i pre prípadných právnych nástupcov oboch zmluvných 

strán. 
 
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane 

postupca a jeden postupník.  
 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak toho, že obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju 
podpísali.  

 

 
V.......................... dňa......................       V.......................... dňa...................... 
 
 
Za postupníka: Za postupcu: 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ ______________________________ 
.............................. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

 PhDr. Tatiana Rosová 
 starostka mestskej časti 
 

 
 

Prílohy: 
1/ Sumárny zoznam pohľadávok 
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 Súťažný návrh 

SÚŤAŽNÝ NÁVRH 
 

obchodná verejná súťaž OVS PP 01/2012 
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu 
 
 
Meno a priezvisko/Obchodné meno: ........................................................................... 
 
Bydlisko/Sídlo/Miesto podnikania: ............................................................................. 
 
Dátum narodenia/IČO: ............................................... 
 
Konajúci prostredníctvom: ......................................... 
 
Telefón a E-mail: ....................................................... 
 
(ďalej len „navrhovateľ“) 
 
týmto predkladá návrh na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v rámci obchodnej verejnej súťaže OVS PP 01/2012 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 
o postúpení pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu, nasledovne: 
 
 
navrhovaná cena za postúpenie pohľadávok:  .................. EUR bez DPH /Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
   nie je platcom DPH/ 

 (slovom: ....................................................................... 
 ......................................................................................) 
 
 
 
V ........................, dňa ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________
 Podpis účastníka OVS PP 01/2012* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Za FO sa vyžaduje vlastnoručný podpis FO a za PO podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo 

iných zástupcov, ktorí sú oprávnení konať v mene PO 
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 Súhlas s návrhom zmluvy a súťažnými podmienkami 

SÚHLAS 
 

S NÁVRHOM ZMLUVY 
a 

SÚŤAŽNÝMI PODMIENKAMI  

 
 

obchodná verejná súťaž OVS PP 01/2012 
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu 
 
 
Meno a priezvisko/Obchodné meno: ........................................................................... 
 
Bydlisko/Sídlo/Miesto podnikania: ............................................................................. 
 
Dátum narodenia/IČO: ............................................... 
 
Konajúci prostredníctvom: ......................................... 
 
 

udeľuje súhlas 
 
 
- s návrhom zmluvy o postúpení pohľadávok, 

 
- so súťažnými podmienkami, 
 
a to všetko v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou OVS PP 01/2012 o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za 
odplatu. 
 
 
V ........................, dňa ..................... 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________
 Podpis účastníka OVS PP 01/2012* 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Za FO sa vyžaduje vlastnoručný podpis FO a za PO podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo 

iných zástupcov, ktorí sú oprávnení konať v mene PO 
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 Súhlas so spracovaním osobných údajov 

SÚHLAS 
 

SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
 

obchodná verejná súťaž OVS PP 01/2012 
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu 
 
 
Meno a priezvisko/Obchodné meno: ........................................................................... 
 
Bydlisko/Sídlo/Miesto podnikania: ............................................................................. 
 
Dátum narodenia/IČO: ............................................... 
 
Konajúci prostredníctvom: ......................................... 
 
 

udeľuje súhlas 
 
 
podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava na 
spracovanie osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté za účelom účasti vo obchodnej verejnej súťaži 
OVS PP 1/2012  o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu, a to v rozsahu uvedenom v súťažnom návrhu a jeho 
prílohách. 
 
Doba platnosti súhlasu sa udeľuje po dobu trvania obchodnej verejnej súťaže OVS PP 01/2012, 
v prípade uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávok po dobu platnosti zmluvy. 
 
Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných 
údajov, za ktorých bol súhlas udelený. Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv 
dotknutej osoby v zmysle zákona č. 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov 
 
 
V ........................, dňa ..................... 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________
 Podpis účastníka OVS PP 01/2012* 
 
 

 
* Za FO sa vyžaduje vlastnoručný podpis FO a za PO podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo 

iných zástupcov, ktorí sú oprávnení konať v mene PO 
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 Vyhlásenie o zachovaní mlčanlivosti 

VYHLÁSENIE 
 

O ZACHOVANÍ MLČANLIVOSTI  

 
 

obchodná verejná súťaž OVS PP 01/2012 
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu 
 
 
Meno a priezvisko/Obchodné meno: ........................................................................... 
 
Bydlisko/Sídlo/Miesto podnikania: ............................................................................. 
 
Dátum narodenia/IČO: ............................................... 
 
Konajúci prostredníctvom: ......................................... 
 
(ďalej len „účastník OVS PP 01/2012“) 
 
 
1. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako vyhlasovateľ OVS PP 01/2012 poskytuje účastníkovi 

OVS PP 01/2012 na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto tretej osobe za odplatu možnosť prístupu k údajom o postupovaných pohľadávkach 
v elektronickej alebo písomnej podobe. 

 
2. Účastník OVS PP 01/2012 sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 

informáciách a údajoch (ďalej len „dôverné informácie“), ktoré sa viažu ku všetkým dlžníkom 
vyhlasovateľa a k pohľadávkam podľa predchádzajúceho odseku, s ktorými sa účastník OVS PP 
01/2012 oboznámi v súvislosti s OVS PP 01/2012 na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu a ďalej ich neposkytovať a ani 
neumožniť prístup tretích osôb k takto získaným dôverným informáciám. 

 
3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje: 

a) na informácie, ktoré už sú v čase podpisu tohto vyhlásenia verejne známe a prístupné, 
b) na informácie, ktoré sa stali po podpise tohto vyhlásenia verejne známe a prístupné inak, než 

porušením povinnosti účastníka OVS PP 01/2012 zachovávať mlčanlivosť, 
c) na prípady, keď na základe zákona vznikne účastníkovi OVS PP 01/2012 povinnosť 

poskytnúť dôverné informácie. 
 
4. Účastník OVS PP 01/2012 je povinný vopred písomne informovať vyhlasovateľa o vzniku 

povinnosti poskytnúť dôverné informácie na základe zákona a o spôsobe a rozsahu jej plnenia. 
Účastník OVS PP 01/2012 je povinný v takomto prípade zabezpečiť v spolupráci s 
vyhlasovateľom, aby takéto oprávnené poskytnutie informácií bolo vykonané iba spôsobom a 
v rozsahu vyžadovanom zákonom. 

 
5. Účastník OVS PP 01/2012 sa zaväzuje, že dôverné informácie využije iba počas trvania OVS 

PP 01/2012 a výhradne za účelom jeho rozhodovania sa ohľadom jeho účasti v OVS PP 
01/2012. 

 
6. Účastník OVS PP 01/2012 sa zaväzuje, že nebude využívať dôverné informácie za iným účelom 

ako je uvedené v odseku 5 a ani neumožní iným osobám iné využitie dôverných informácií ako 
pre uvedený účel. 



  Príloha č. 6 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto OVS PP 01/2012 2/2 

 Vyhlásenie o zachovaní mlčanlivosti 

 
7. Účastník OVS PP 01/2012 sa zaväzuje, že dôverné informácie nebude používať spôsobom, 

ktorý by priamo alebo nepriamo akokoľvek poškodzoval alebo ohrozoval oprávnené záujmy 
vyhlasovateľa alebo iných dotknutých osôb. Tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5. 

 
8. Pokiaľ by zo zákona, súdneho, prípadne iného rozhodnutia vznikla v súvislosti s porušením 

povinností účastníka OVS PP 01/2012 uvedených  v tomto vyhlásení povinnosť vyhlasovateľa 
OVS PP 01/2012 zaplatiť akúkoľvek sumu v prospech tretej osoby, zaväzuje sa účastník OVS 
PP 01/2012 uvedenú povinnosť splniť namiesto vyhlasovateľa OVS PP 01/2012. 

 
9. Účastník OVS PP 01/2012 vyhlasuje, že koná vo svojom mene a vo vlastný prospech a nie ako 

mandatár, broker alebo sprostredkovateľ tretej osoby. 
 
10. Účastník OVS PP 01/2012 vyhlasuje, že: 

a) všetky vyhlásenia, ktoré vykonal voči vyhlasovateľovi v priebehu obchodnej verejnej súťaže 
sú pravdivé, 

b) nie je ku dňu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže osobou ekonomicky alebo personálne 
spätou s dlžníkom, 

c) pri nadobúdaní pohľadávok nezastupuje priamo alebo nepriamo dlžníkov a ani akúkoľvek 
inú osobu, ktorá je s dlžníkmi ekonomicky alebo personálne spätá, 

d) cieľom, dôsledkom alebo účelom prevzatia pohľadávok nie je činnosť alebo úkon, ktorý je 
podľa právneho poriadku Slovenskej republiky považovaný za protiprávny. 

 
11. Za osobu ekonomicky alebo personálne spätú s dlžníkom sa považuje: 

a) člen štatutárneho alebo dozorného orgánu ktoréhokoľvek dlžníka, jeho prokurista, likvidátor 
alebo spoločník, 

b) právnická osoba, v ktorej má ktorýkoľvek z dlžníkov alebo osoba uvedená v písmene a) 
majetkovú účasť aspoň 10%, 

c) právnická osoba, v ktorej má osoba uvedená v písmene b) majetkovú účasť aspoň 30%. 
 
 
V ........................, dňa ..................... 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________
 Podpis účastníka OVS PP 01/2012* 
 

 

 

 

 

 

 
 
* Za FO sa vyžaduje vlastnoručný podpis FO a za PO podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo 

iných zástupcov, ktorí sú oprávnení konať v mene PO 
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 Vyhlásenie o záväzkoch 

VYHLÁSENIE 
 

O ZÁVÄZKOCH 
 

obchodná verejná súťaž OVS PP 01/2012 
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu 
 
 
Meno a priezvisko/Obchodné meno: ........................................................................... 
 
Bydlisko/Sídlo/Miesto podnikania: ............................................................................. 
 
Dátum narodenia/IČO: ............................................... 
 
Konajúci prostredníctvom: ......................................... 
 
 
ako účastník OVS PP 01/2012 týmto vyhlasuje, že: 
 

- on sám, ako aj osoba ekonomicky alebo personálne spätá s ním, majú vyrovnané všetky 
splatné záväzky voči iným fyzickým a právnickým osobám, štátu a iným tretím osobám, 
vrátane vyhlasovateľa OVS PP 01/2012, 

 
- nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze alebo likvidácii, ani nebol proti 

nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 
 

- nemá voči vyhlasovateľovi OVS PP 01/2012 splatné pohľadávky, resp. ak má, tieto nebudú 
predmetom zápočtu voči odplate za postúpené pohľadávky. 

 
Za osobu ekonomicky alebo personálne spätú s účastníkom OVS PP 01/2012 sa považuje: 
a) člen štatutárneho alebo dozorného orgánu, prokurista, likvidátor alebo spoločník účastníka OVS 

PP 01/2012, 
b) právnická osoba, v ktorej má účastník OVS PP 01/2012 alebo osoba uvedená v písmene a) 

majetkovú účasť. 
 
  
V ........................, dňa ..................... 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________
 Podpis účastníka OVS PP 01/2012* 
 
 
 
 
 
 
* Za FO sa vyžaduje vlastnoručný podpis FO a za PO podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo 

iných zástupcov, ktorí sú oprávnení konať v mene PO 


