
Schválené uznesenie: 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
A .  s c h v aľ u j e  

 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, verejnou obchodnou súťažou 
formou výberu víťaza elektronickou aukciou, a to konkrétne:  

▪ stavba súp. č. 2193 – druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parc. č. 8514/2 
▪ pozemok parc. č. 8514/2 o výmere 659 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria 

ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici Špitálska č. 29 v Bratislave a sú 
zapísané na liste vlastníctva č. 10, Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislava; 

 
B .  s ú h l a s í  

 
s nasledovnými  podmienkami obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou 
aukciou:  
• minimálna výška kúpnej ceny nehnuteľností uvedených v časti A. uznesenia je               

540 100,00 EUR, 
• navrhovatelia budú  pred podaním súťažného návrhu povinní zaplatiť peňažnú zábezpeku vo 

výške 250 000,00 EUR a to buď v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto alebo na účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; víťazovi verejnej 
obchodnej súťaže bude finančná zábezpeka započítaná s kúpnou cenou, 

• v prípade, že víťaz verejnej obchodnej súťaže (formou výberu víťaza elektronickou aukciou) 
z dôvodov nespočívajúcich sa strane mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ale z akýchkoľvek 
dôvodov od uzavretia kúpnej zmluvy odstúpi, prepadne zábezpeka v prospech mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto ako zmluvná pokuta v zmysle § 544 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, s čím navrhovateľ verejnej obchodnej súťaže súhlasí. Zároveň ak víťaz, 
ako kupujúci neuhradí kúpnu cenu v lehote dohodnutej v uzavretej zmluve, finančná 
zábezpeka prepadne ako zmluvná pokuta v prospech mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, s čím navrhovateľ vo verejnej obchodnej súťaže súhlasí, a zároveň to zakladá dôvod 
na odstúpenie od zmluvy predávajúcim. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od 
začiatku (ex tunc) v zmysle § 48 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.   

• navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú bude peňažná zábezpeka najneskôr v lehote                 
5 pracovných dní odo dňa termínu vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže, vrátená 
prevodom na účet uvedený v súťažnom návrhu, 

• víťaz verejnej obchodnej súťaže sa zaväzuje najneskôr do 10 pracovných dní od vyhlásenia 
výsledkov verejnej obchodnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou a podpisu 
kúpnej zmluvy, zložiť  peňažné prostriedky, ako odstupné za byt súčasným nájomníčkam             
(p. Nadežda Farbulová a p. Katarína Bojkovská),  každej sumu vo výške 117 500,00 EUR  
do notárskej úschovy. Notár uvoľní peňažné  prostriedky súčasným nájomníčkam na základe 
predloženia originálu protokolu o odovzdaní bytu na Špitálskej ul. č. 29 v Bratislave, ktorý 
bude podpísaný nájomcom, mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako prenajímateľom 
a víťazom verejnej obchodnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou,  

• navrhovatelia verejnej  obchodnej súťaže berú na vedomie, že odstupné za byty v celkovej  
výške 335 000,00 EUR, nie je súčasťou finančnej zábezpeky vo výške 250 000,00 EUR, ktoré 
sú povinní uhradiť pred podaním súťažného návrhu,  



• víťaz verejnej obchodnej súťaže berie na vedomie, že aj nedôjde k notárskej úschove 
a zloženiu peňažných prostriedkov, uvedené je dôvodom na odstúpenie od zmluvy 
predávajúcim. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku (ex tunc) v zmysle § 48 
ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.  Víťaz zároveň berie na vedomie, že 
v prípade odstúpenia od zmluvy,  uhradená finančná zábezpeka vo výške 250 000,00 EUR, 
prepadá v prospech mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako zmluvná pokuta v zmysle § 544 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,  

• v prípade ak odstúpi víťaz verejnej obchodnej súťaže od uzavretia zmluvy, mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto ako predávajúci a vyhlasovateľ súťaže písomne vyzve na uzavretie 
zmluvy ďalšieho v poradí  vyhodnotených výsledkov verejnej obchodnej súťaže formou 
výberu víťaza elektronickou aukciou,  

• ostatné podmienky budú v súlade so Smernicou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou 
sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní verejných obchodných súťaží a zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 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, 

• podmienkou účasti v obchodnej verejnej súťaži je, že uchádzač je povinný preukázať, že 
nemá nedoplatky voči vyhlasovateľovi súťaže, štátnemu rozpočtu SR, sociálnej poisťovni, 
zdravotným poisťovniam resp. voči iným tretím osobám, z ktorých je možné vyvodiť záver 
o finančnej nespoľahlivosti,  platobnej neschopnosti resp. iných závažných skutočnostiach, na 
základe ktorých možno mať pochybnosti o schopnosti víťaza súťaže plniť si záväzky 
vyplývajúce z tejto verejnej obchodnej súťaže. V uvedenom prípade má vyhlasovateľ právo 
odstúpiť od už uzavretej zmluvy resp. zmluvu neuzatvoriť, pokiaľ sa o týchto skutočnostiach 
dozvie po vyhlásení výsledkov verejnej obchodnej súťaže formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou.; 

 
C .  s p l n o m o cň u j e  

 
starostku mestskej časti  
na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo k naplneniu tohto uznesenia. 

 
- - - 

 
 

 


