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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 pohl'adávok Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len "mestská časť" alebo "vyhlasovatel'") s treťou osobou. 

Pohl'adávky, ktoré sú predmetom postúpenia sú súčasťou sumárneho zoznamu pohl'adávok 
určených na postúpenie (ďalej len "sumárny zoznam") v nasledovnom členení: 

- výška pohl'adávok: 1.145.455,43 EUR, 
- počet kusov: 101, 
- výška doterajších nákladov vyhlasovatel'a spojených s vymáhaním pohl'adávok: 25.329,40 EUR 

Sumárny zoznam pohl'adávok, ktoré sú predmetom postúpenia, je uvedený v Tabul'ke Č. 1 
a Tabul'ke Č. 2 (Príloha Č. l), nasledovne: 

a) Tabul'ka Č. 1 - obsahuje pohl'adávky z ukončených zmluvných vzťahov; tieto pohl'adávky sa 
postupujú v celom rozsahu, 

b) Tabul'ka Č. 2 - obsahuje pohl'adávky z neukončených zmluvných vzťahov; tieto pohl'adávky 
sa postupujú v ich časti, vypočítanej ku dňu 31.10.2012, pričom po uvedenom dátume 
pohl'adávky 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 pohl'adávok 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 vyhlasovatel'a 
spojených s vymáhaním pohl'adávok, ktoré pozostávajú najmä zo súdnych poplatkov a trov 
exekúcie (poplatky za vydanie poverenia, hotové výdavky a odmena exekútora), t.j. 
navrhovatel' musí ponúknuť ako odplatu minimálne sumu vo výške týchto nákladov. 

• OVS PP 01/2012 sa začína dňom jej prvého uverejnenia v regionálnej tlači, a sucasne 
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. vyžiadaním na e-mailovejadresejan.cilli@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 
Utorok 
Streda 
Štvrtok 
Piatok 

7,30 - 17,00 hod. 
7,30 - 17,00 hod. 
7,30 - 17,00 hod. 
7,30 - 17,00 hod. 
7,30 - 15,00 hod. 

III. NAHLIADANIE DO DOKUMENTÁCIE A POSKYTOVANIE INFORMÁCií 
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• V prípade zauJmu nahliadnuť do dokumentácie k vybraným pohľadávkam je potrebné do 
25.04.2013 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 podnikatel' - 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 nepodnikatel' - 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 podl'a § 7 zákona č. 428/2002 Zz. 
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 vyhlasovatel'a spojených s vymáhaním pohl'adávok, t.j. vo výške 
25.329,40 EUR na účet vyhlasovatel'a č. 1526012/0200 (do poznámky platby uviesť "OVS 
PP 01/2012"), a to najneskôr do 30.04.2013. 

1.7 Doklad o uhradení paušálnej náhrady výdavkov vyhlasovatel'a 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, dopíňať 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 "0VS PP 01/2012 - postupovanie 
pohl'adávok - 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 30.04.2013 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 vyhlasovatera spojených s vymáhaním pohľadávok vo výške 
25.329,40 EUR a cena za postúpenie pohľadávok - váha kritéria 100,00 % 

Poradie návrhov účastníkov sa určí podľa výšky navrhovanej odplaty (ceny) za sumárny zoznam 
postupovaných pohl'adávok; 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 do 30.06.2013 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 vyhlasovatel' oznámi prijatie návrhu po lehote uvedenej v bode 2. tohto článku, zmluva 
nevznikne, ak víťazný účastník súťaže oznámi vyhlasovatel'ovi do 5 pracovných dní po doručení 
oznámenia o prijatí návrhu, že odmieta zmluvu uzavrieť. V tomto prípade zábezpeka uhradená 
víťazným účastníkom neprepadá v prospech vyhlasovatel'a. 

4. Víťaz OVS pp 01/2012 bude v lehote podl'a 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 podl'a bodu 2. tohto článku nedostaví k podpisu zmluvy o postúpení 
pohl'adávok, alebo v uvedenej lehote oznámi vyhlasovatel'ovi, že zmluvu o postúpení pohľadávok 
neuzavrie, má vyhlasovatel' právo túto zmluvu uzavrieť s účastníkom, ktorý skončil v poradí 
návrhov na druhom mieste; takým istým spôsobom môže vyhlasovatel' 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. Vyhlasovatel' 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 pohl'adávok. 
Víťazný účastník uhradí zvyšnú sumu odplaty dohodnutej v zmluve najneskôr v deň podpisu 
zmluvy o postúpení pohl'adávok. V prípade, ak sa víťazný účastník v lehote do 5 pracovných dní 
od doručenia oznámenia podl'a bodu 2. tohto článku nedostaví k podpisu zmluvy o postúpení 
pohl'adávok, alebo, ak oznámi vyhlasovatel'ovi, že zmluvu o postúpení pohl'adávok neuzavrie, 
zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovatel'a. Za odmietnutie podpísania zmluvy o postúpení 
pohl'adávok sa považuje aj nečinnosť víťaza OVS pp 01/2012. 

7. V prípade, že účastník nebol v súťaži úspešný vyhlasovatel' vráti účastníkovi zábezpeku v lehote 
do 10 pracovných dní od doručenia písomného upovedomenia, že v súťaži neuspel. 

VIII. VÝHRADA ZRUŠENIA SÚŤAŽE 

Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo: 

a) meniť podmienky súťaže, 
b) meniť návrh zmluvy o postúpení pohl'adávok 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. 

Vyhlasovatel' svoje rozhodnutie podl/a predchádzajúcej vety oznámi navrhovaterom a uverejní na 
svojej úradnej tabuli a internetovej stránke. 

IX. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

• Táto obchodná verejná súťaž má charakter obchodnej verejnej súťaže podl'a § 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. 
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• Súťažné návrhy sa účastníkom nevracajú, ale zostávajú uložené u vyhlasovatel'a. 

X. ZOZNAM PRílOH 

Príloha č. 1: Sumárny zoznam pohl'adávok 
Príloha Č. 2: Zmluva o postúpení pohl'adávok 
Príloha Č. 3: Súťažný návrh 
Príloha Č. 4: Súhlas s návrhom zmluvy o postúpení pohl'adávok 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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