
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

~m~ 
~ 

ROZHODNUTIE 
starostky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

zo dňa 6. februára 2013 
o vyhlásení obchodnej verejnej sút'aže formou výberu 

víťaza elektronickou aukciou na predaj stavby a pozemku 
na Špitálskej ulici č. 31 

Mestská čast' Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603 147 
(ďalej len "vyhlasovatel"') 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. 51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 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 v súlade s Rozhodnutím starostky mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto Č. 28/2011 o postupe pri prevode a prenájme majetku pri použití elektronickej 
aukcie, týmto 

vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž 

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj stavby súpisné číslo .2194 
postavenej na pozemku parc.č. 8509 a pozemku parc.č. 8509 o výmere 630 m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú na Špitálskej ulici Č. 31, katastrálne územie 
Staré Mesto a sú vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverené do 
správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za týchto podmienok: 

1. Predmet súťaže 

• stavba - súpisné číslo 2194, druh stavby: bytový dom, 
postavená na pozemku parcela Č. 8509 

• pozemok parcela Č. 8509 o výmere 630 mZ 

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici Špitálska Č. 31 v Bratislave a sú 
zapísané na liste vlastníctva Č. 10, Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislava. 

2. Stručná charakteristiska predmetu súťaže 

V predmetnej stavbe sa nachádzajú štyri byty a štyri nebytové priestory. Z toho dva byty a jeden 
nebytový priestor sú obsadené nájomcami, ktorí majú uzavretú platnú nájomnú zmluvu na dobu 
neurčitú. 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto disponuje ako prenajímateľ exekučným titulom, ktorý je 
súčasťou notárskej zápisnice, na vypratanie nebytového priestoru proti jeho súčasnemu 

nájomcovi. Súčasťou notárskej zápisnice je aj dohoda prenajímateľa a nájomcu, že v prípade, ak 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyzve nájomcu na vypratanie, tento je povinný nebytový 
priestor vypratať do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na vypratanie. 

V zmysle §680 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: "Ak dôjde k zmene 
vlastníctva k prenajatej veci, vstupuje nadobúdateľ do právneho postavenia prenajímateľa a 
nájomca je oprávnený zbaviť sa svojich záväzkov voči prvšiemu vlastníkovi, len čo mu bola 
zmena oznámená alebo nadobúdateľom preukázaná." Navrhovateľ, resp. budúci kupujúci berie 
vyššie uvedené skutočnosti na vedomie. 

Nelmuteľnosť na Špitálskej ulici č. 31 v Bratislave, súp. č. 2194,je v zlom teclmickom stave a na 
pozemku parcela č. 8509 je zriadené vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu peši aj 
autom v prospech vlastníkov pozemku parcela č. 8511 a pozemku parcela č. 8512/1. 
Navrhovateľ, resp. budúci kupujúci berie túto skutočnosť na vedomie. 

3. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov: 

Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk, je možné získať na internetovej stránke 
www.staremesto.skaleboosobneprevziaťvtermínedo22.2.2013do10.00hod.na 

stránkovom pracovisku číslo 12 na prízemí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, Vajanského nábr. 3, 81421 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 

4. Termín obhliadky 

14.2.2013 o 10.00 hod. Ing. Sýkorová (tel. č. 0911106 244) 

5. Spôsob, miesto a termín podávania sút'ažných návrhov 

a. Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie všetkých ponúkaných 
nehnutel'ností. Na iný návrh súťažná komisia nebude prihliadať a vylúči ho zo 
súťaže. 



b. 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 sút'až predaj stavby a pozemku na Špitálskej 
ulici č. 31 "NEOTVÁRAŤ!" 

c. 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. 

d. 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. 

e. Navrhovatelia zároveň predložia k záväznému súťažnému návrhu čestné 

prehlásenie o neexistujúcich záväzkoch voči mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto, hlavnému mestu SR Bratislava, voči Sociálnej poisťovni, a voči 

Zdravotnej poisťovni. 

f. 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. 

g. Navrhovatelia sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť penaznu 
zábezpeku vo výške 250.000,00 - Eur, a to bud' v hotovosti do pokladne 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto alebo prevodom na účet 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, číslo účtu: 1526012/0200 a uviesť 
variabilný symbol: 3798 a do správy pre prijímateľa uviesť označenie platiteľa. 
Zaplatením sa rozumie pripísanie sumy zábezpeky na vyššie uvedený účet. 

Originál alebo overenú fotokópiu dokladu o zaplatení zábezpeky sú navrhovatelia 
povinní priložiť k súťažnému návrhu do obálky. Na súťažný návrh, pri ktorom 
nebude priložený vyššie uvedený doklad a na súťažný návrh pri vyhodnocovaní 
ktorého sa preukáže, že peňažná zábezpeka nebola v deň otvárania obálok 
pripísaná na vyššie uvedený účet, nebude súťažná komisia prihliadať a vylúči ho 
zo súťaže. 

h. 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. 

l. V prípade, že víťaz obchodnej verejnej súťaže (pri výbere víťaza elektronickou 
aukciou) z dôvodov nespočívajúcich na strane mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, od uzavretia kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov 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 
obchodnej verejnej 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 vobchodnej verejnej súťaží 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. 

j. Navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú, bude peňažná zábezpeka najneskôr 
v lehote 5 pracovných dní odo dňa vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej 
súťaže, resp. najneskôr do 60 dní odo dňa jej zloženia vrátená prevodom na účet 
uvedený v súťažnom návrhu. 

k. Víťazovi verejnej obchodnej súťaže bude zábezpeka započítaná na kúpnu cenu. 

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

m. Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 22.2.2013 do 12.00 hod. Návrhy 
podané po tomto termíne nebudú do súťaže zaradené. 

n. Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopíňať. Do 
súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom 
v týchto súťažných podmieukach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá 
súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne. 

o. Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom náklady, ktoré im vznikli v súvislosti 
s účasťou v súťaži. 

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

q. V prípade viacerých účastnikov, ktorí splnili podmienky obchodnej verejnej 
súťaže postupujú títo do záverečnej fázy výberu uchádzača formou elektronickej 
aukcie. 



r. Východiskovou kúpnou cenou pri konečnej fáze výberu víťaza v elektronickej 
aukcii je cena, ktorá bola po otvoren! ponúk, obsahujúcich návrhy účastnikov, 
súťažnou komisiou vyhodnotená ako najvyššia zo všetkých ponúk. 

s. Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii budú uvedené vo výzve na 
účasť v elektronickej aukcii zaslanej každému účastníkovi elektronicky na e
mailovú adresu uvedenú v jeho záväznej ponuke. 

t. Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

6. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 

Kritériami pre vyhodnotenie súťažných návrhov sú : 

• Ponúkaná kúpna cena - váha kritéria 100% 

Ponúkaná kúpna cena musí byť najmenej vo výške minimálnej kúpnej ceny určenej 
vypracovaným znaleckým posudkom. Cena stavby je určená vo výške 258.000,00 Eur a cena 
pozemku je určená vo výške 229.181,40 Eur. 

Minimálna kúpna cena spolu (stavba+pozemok) 
487.200,00 Eur. 

7. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 

Konečné výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 31.3.2013 na internetovej 
stránke www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. Navrhovateľ, ktorý 
podal viťazný návrh, bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 10 dní od 
zverejnenia výsledkov súťaže. Navrhovatelia, ktori v súťaži neuspeli, budú o tejto 
skutočnosti písomne upovedomení. 

Víťaz obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou berie 
na vedomie, že do 60 dní odo dňa oznámenia výsledkov súťaže, je povinný uzavrieť 
s vyhlasovateľom kúpnu zmluvu. V pripade ak v uvedenej lehote kupujúci neuzavrie 
zmluvu s predávajúcim, z akýchkoľvek dôvodov spočívajúcich na jeho starne, má 
vyhlasovateľ právo od zmluvy odstúpiť. Zároveň má právo vyzvať na rokovanie 
o návrhu na uzavretie zmluvy ďalšieho v poradí vyhodnotených výsledkov obchodnej 
verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou. 

Kupujúci berie ne vedomie, že uvedená skutočÍtosť má za následok, že 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. 



8. Výhrada zrušenia sút'aže 

a) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek t.j. až do uzatvorenia kúpnej zmluvy 
zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali 
návrhy, písomne upovedomení. 

b) Vyhlasovateľ je oprávnený okrem práva kedykoľvek zrušiť súťaž vid' čl. 8 ods. a) aj 
právo jednostranne zrušiť súťaž, pokiaľ bude mať víťaz súťaže 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 obchodnej verejnej súťaže. V uvedenom prípade má vyhlasovateľ 
právo odstúpiť od už uzavretej zmluvy resp. zmluvu neuzatvoriť, pokiaľ sa o týchto 
skutočnostiach dozvie po vyhlásení výsledkov obchodnej verejnej súťaže formou výberu 
víťaza elektronickou aukciou. Víťaz berie ne vedomie, že uvedená skutočnosť má za 
následok, že 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. 

9. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 

Vyhlasovaťéľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 

V Bratislave 6.2.2013 



Záväzná ponuka 

obchodná verejná sút'až na predaj stavby a pozemku 
na Špitálskej ulici č. 31 

Meno a priezvisko / Obchodné meno ..................................................................................... . 

Bydlisko/Miesto podnikania / Sídlo .......................................................................................... . 

Dátum narodenia / IČO .................................... .. 

Telefón ............................. Fax ................................... E-mail ..................................... .. 

Záväzná ponuka na predaj stavb)' - súp. č. 2194 a pozemku parcela č. 8509 o výmere 
630 m2, nachádzajúcich sa na Spitálskej ulici č. 31 

Spolu ponúkaná kúpna cena za stavbu a pozemok je ........................................ EUR 

Súhlasím so spracovaním vyssle uvedených osobných údajov v evidenčných systémoch 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

Súhlasím so súťažnými podmienkami tak, ako boli uvedené v rozhodnutí starostky mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. 

V Bratislave ................................ . 

meno, priezvisko a podpis 


