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ROZHODNUTIE 
starostky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

zo dňa 20_ novembra 2013 
o vyhlásení obchodnej verejnej sút'aže formou výberu 

víťaza elektronickou aukciou na predaj pozemku parc. č. 8510 
vo dvore na Špitálskej č.31-č.35 

Mestská čast' Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO; 
603 147 (ďalej len "vyhlasovatel"') podl'a 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, 
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 sút'aží 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 sút'až 

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemku nachádzajúceho sa 
v Bratislave, v katastrálnom území Staré Mesto, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava a je zverený do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 
týchto súťažných podmienok: 

1. Predmet sút'aže: 

• pozemok parcela Č. 8510 o výmere 168 m2, druh pozemku: záhrada, 

Pozemok sa nachádza vo dvore na Špitálskej č.31-č.35, je zapísaný na liste vlastníctva Č. 10 pre 
katastrálne územie Staré Mesto. 

2. Termín a miesto prevzatia sút'ažných podkladov: 

l. Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk je možné získať na internetovej stránke 
www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 06.12.2013 do 20.12.2013 
v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského 
nábrežie č.3, 81421 Bratislava v úradných hodinách: 



Pondelok 

Utorok 

Streda 

Štvrtok 

Piatok 

08:00-17.00 

08:00 - 17.00 

08:00-17.00 

08:00-17.00 

08:00 - 12.00 

3. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov 

• Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 06.12.2013 do 20.12.2013 na adresu 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 
Bratislava alebo osobne do podateľne. 

• Súťažný návrh je možné podat' 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: 

• "verejná obchodná sút'až predaj pozemku Špitálska-dvor NEOTVÁRAŤ !" 
• Minimálna kúpna cena je 35 000,- EUR (208,33 EUR/mz). 
• Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť peňažnú zábezpeku 

v hodnote 17 500,- EUR, a to buď v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto alebo prevodom na účet mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, č.ú.: 1526012 / 0200, V.s. 6666. 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 v obchodnej 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. 4011964 Zb. (Občiansky zákonník). 

• Navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú, bude peňažná zábezpeka najneskôr 
v lehote 15 pracovných dní odo dňa termínu vyhlásenia výsledkov obchodnej 
verejnej sút'aže, najneskôr však do 30 dní vrátená prevodom na účet uvedený 
v súťažnom návrhu. 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 

• Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené 
v plánovanom tenníne do 17.01.2014. 

• Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v obchodnej verejnej 
súťaži, ktorí splnili podmienky tejto súťaže, postupujú títo do záverečnej fázy výberu 
uchádzača fonnou elektronickej aukcie. Východiskovou cenou pre začiatok 

elektronickej aukcie je cena, ktorá bola po otvorení ponúk obsahujúcich návrhy 
účastníkov vyhodnotená súťažnou komisiou ako najvyššia zo všetkých ponúk. Podrobné 
podmienky účasti v elektronickej aukcii budú uvedené v pozvánke na účasť 

v elektronickej aukcii. 
• Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý splní podmienky súťaže, výber 

elektronickou aukciou sa nekoná. 
• Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Miestnym 

zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
• Konečné výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže fonnou výberu víťaza 

elektronickou aukciou budú zverejnené v plánovanom tenníne do 31.01.2014. 
• Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 

Zb.z. Obchodný zákonník (§281 a nasl.) v znení neskorších predpisova 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 Rozhodnutia starostky č. 28/2011 mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto zo dňa 6.jÚlla 2011 o postupe pri prevode a prenájme majetku pri použití 
elektronickej aukcie. 

• Celá kúpna cena bude zaplateuá do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy 
oboma zmluvnými stranami. 

4. 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 35 OOO,-EUR. 

5. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 

Výsledky súťaže budú zverejnené v plánovanom tenníne do 31.01.2014 na internetovej stránke 
www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný 
návrh, bude upovedomený písomne v lehote 10 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. Kúpna 

3 



zmluva bude uzatvorená v lehote do 60 dní odo dňa oznámenia výsledkov víťaznému 

navrhovateľovi. Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne 
upovedomení. 

6. Výhrada zrušenia súťaže 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrnšiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zrnšení 
súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. 

7. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 

V Bratislave, 20.11.2013 

~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 
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ZÁVÄZNÁ PONUKA 

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku 

Meno a priezvisko / Obchodné meno: 

Bydlisko / Miesto podnikania / Sídlo: 

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

Telefón..................... mobiL................... fax........................... e-mail. ......................... . 

Záväzná ponuka na predaj pozemku parc.č. 8510 vo dvore na Špitálskej č.31-č.35 
v Bratislave. 

Ponúkaná cena za celkovú plochu: ....... '" ...................... EUR 

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

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

V prípade vrátenia peňažnej zábezpeky, túto žiadam vrátiť na č.ú ..................................... . 

V Bratislave, dňa ...................... . 

Meno, priezvisko, podpis 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

'P,PITf'P,P 

~ 
K Ú P N A Z M L U V A č ............. .. 

arch. č. mestskej časti: .............. ./2013/31 

uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: 

Predávajúci: 

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
Primaciálne nám. Č. l, 814 99 Bratislava 
IČO: 00603481 

zastúpené: doc. RNDr. Milanom F t á č n i k o m, CSc., primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie Č. 3, 81421 Bratislava 
IČO: 00603147 

zastúpená: PhDr. Tatianou R o s o v o u, starostkou mestskej časti 

(ďalej len "predávajúci") 

a 

Kupujúci: 

Názov/meno a priezvisko, rod. priezvisko: 
Sídlo/bydlisko: 
IČO/dátum narodenia, rod. číslo: 
zapísaná v .... (v prípade spoločnosti) 
zastúpená: ................ , konateľom(v prípade spoločnosti) 
rodinný stav: ......................... (v prípade jýzickej osoby) 

(ďalej len "kupujúci") 

(ďalej predávajúci a kupujúci spolu tiež "zmluvné strany") 

ČI.1 

1. Nehnutel'nosť - pozemok, parc. Č. 8510, záhrady, o výmere 168 m2
, zapísaná na Okresnom 

úrade Bratislava, Katastrálnom odbore pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu na 
liste vlastníctva Č. 10 ako parcela registra "C", okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici 
Špitálska 31-35, je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 

Bratislava, september 2013 



2. Predmetom predaja podľa tejto kúpnej zmluvy je pozemok parc. Č. 8510, záhrady, o výmere 
168 m

2
, parcela registra "C", LV Č. 10, k. Ú. Staré Mesto. Predaj sa uskutočňuje v súlade 

s § 9a ods. l písm. a) zákona. 

Čl. 2 

1. Predávajúci predáva nelmuteľnosť uvedenú v čl. 1 ods. 2 za dohodnutú cenu 
........................... EUR (slovom ............................. eur) kupujúcemu, ktorý ju za túto cenu 
kupuje do výlučného vlastníctva. 

2. Prevod vlastníctva schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
uznesením Č. ..•.... ..... ..•.• •••..•.. zo dňa .. ... ... ... ..... ... ....... ...... K prevodu vlastníctva 
nelmuteľného majetku bol udelený predchádzajúci súhlas primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa ..................................... , č ...................................... . 

Čl. 3 

1. Kúpnu cenu zaplatí kupujúci do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami takto: 

a) čiastku ................................. EUR (slovom .................................... eur) poukáže na účet 
hlavného mesta SR Bratislavy v ČSOB, a.s. Bratislava-mesto, č. ú.: 25826423/7500, VS: 
................................... , 

b) čiastku .................................. EUR (slovom ..................................... eur) poukáže na účet 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo VÚB, a.S. Bratislava-mesto, Č. ú.: 
1526012/0200, VS: .................................. . 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu do 30 dní od podpísania 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami, má sa automaticky za to, že obe zmluvné strany 
od tejto zmluvy odstúpili a táto zmluva sa od počiatku zrušuje. 

Čl. 4 

1. Kupujúci vyhlasuje, že pozná stav predávanej nelmuteľnosti a kupuje ju v stave, vakom sa 
táto nachádza ku dňu podpísania zmluvy. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nelmuteľnosti viazne vecné bremeno: právo 
prechodu peši aj autom cez parc. 8510 pre vlastníkov parc. 8511 a 8512/1 (V-41987/98 
z 28.1.1999) zapísané na LV č.l O a vecné bremeno: právo prechodu peši aj autom cez 
parc.č.8509 a 8510 v prospech vlastníka parc.č.851212 v rozsahu vyznačenom GP 16/98, 
podľa V-4201/99 zo dňa 2.2.2000 zapísané na LV č.6701. Okrem tohto nelmuteľnosť nie je 
zaťažená iným záložným právom, vecným bremenom alebo akýmkoľvek iným právom 
tretích osôb zapísaným v časti "C" LV Č. 10. 

Čl. 5 

l. Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predávanej nelmuteľnosti vkladom do katastra 
nelmuteľnostL 

2. Právne účiuky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia 
o jeho povolení Okresným úradom Bratislava. Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda 
právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia. 



Čl. 6 

1. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom prevodu, podá 
predávajúci do katastra nehnuteľností až po zaplatení kúpnej ceny uvedenej v článku 3 ods. l 
tejto zmluvy. Za zaplatenie kúpnej ceny sa považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. 

2. Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností. 

Čl. 7 

l. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona Č. 21112000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a účinnosť nadobúda 
podľa § 47a ods. l zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby - predávajúceho. 

3. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4. Kúpna zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy budú 
predložené Okresnému úradu Bratislava k návrhu na vklad vlastníckeho práva, štyri 
rovnopisy sú pre predávajúceho, jeden rovnopis pre kupujúceho. Kupujúci prevezme pri 
podpise zmluvy jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto 
zmluvy, pričom rovnopis mu predávajúci odovzdá po podaní návrhu na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, zmluvu 
uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu 
ju vlastnoručne podpísali. 

V Bratislave dňa ..................................... . 

Za hlavné mesto SR Bratislavu 
doc. RNDr. Milan F t á č n i k, CSc. 

primátor 

Za mestskú časť Bratislava-Staré Mesto 
PhDr. Tatiana Rosová 

starostka 

V Bratislave dňa ...................................... . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
kupujúci 


