
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

  

   
   U Z N E S E N I A  

 
 

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava  - Staré 
Mesto v 6. volebnom období, konaného 14. júna 2011 

 
 
 
 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2011 

o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
Uznesenie č. 40/2011 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
s c h v aľ u j e  

 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2011 o zákaze požívania, 
predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto s účinnosťou od 1. júla 2011. 

 
- - -  

 
 
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava  Staré Mesto za rok 2010 

 

Uznesenie č. 41/2011 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
s c h v aľ u j e  

 
1. záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2010: 

príjmy ............................................................................................. 
výdavky .......................................................................................... 
schodok bežného rozpočtu ............................................................. 
prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2011 ........... 
reálny schodok bežného rozpočtu .................................................. 

 
  16 037 949,75 Eur 
 20 760 129,05 Eur 
- 4 722 179,30 Eur 

- 157 656,00 Eur 
- 4 879 835,30 Eur  

   
 záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2010: 

príjmy ............................................................................................ 
výdavky ......................................................................................... 
prebytok kapitálového rozpočtu .................................................... 

 
   3 130 153,00 Eur 
 2 512 797,30 Eur 

617 355,70 Eur 
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2. schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2010 ................................ - 4 262 479,60 Eur 
   
3. záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2010: 

prebytok príjmových finančných operácií ..................................... 
 

6 918 710,19 Eur 
   
4. vyrovnanie schodku rozpočtu mestskej časti z prebytku 

finančných operácií ......................................................................... 
 

4 262 479,60 Eur 
   
5. prevod prebytku finančných operácií do Rezervného  fondu 

mestskej časti ................................................................................... 
 

2 656 230,59 Eur 
   
6. záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti za rok 2010: 

stav fondu k 1.1.2010 ..................................................................... 
tvorba fondu ................................................................................... 
použitie fondu ................................................................................ 
stav fondu k 31.12.2010 ................................................................ 

 
  2 157 113,29 Eur 

 0,00 Eur 
698 322,52 Eur 

 1 458 790,77 Eur 
   
7. záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2010: 

stav fondu k 1.1.2010 ..................................................................... 
tvorba fondu ................................................................................... 
použitie fondu ................................................................................ 
stav fondu k 31.12.2010 ................................................................ 

 
 968 407,58 Eur 

4 054 209,45 Eur 
 1 174 124,37 Eur 
3 848 492,66 Eur 

   
8. záverečný účet Fondu na obnovu budov škôl a školských 

zariadení mestskej časti za rok 2010: 
stav fondu k 1.1.2010 ..................................................................... 
tvorba fondu ................................................................................... 
použitie fondu ................................................................................ 
stav fondu k 31.12.2010 ................................................................ 

 
 

1 322 982,43 Eur 
0,00 Eur 

899 506,91 Eur 
423 475,52 Eur 

   
9. záverečný účet za rok 2010 a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto bez výhrad.  
 

- - - 
 
 
 
3. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011 

a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto na rok 2011 

 
Uznesenie č. 42/2011 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
s c h v aľ u j e  

 
1. druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2011 takto: 
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B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v tis. Eur 
 
odd. 
skup. 
trieda 

 
t e x t 

 
schválený 
rozpočet 

 
zvýšenie + 
zníženie - 

 
upravený 
rozpočet 

01.1.1.6 Miestny úrad 3600 - 1 3599 
05.1.0 čistenie komunikácií 579 + 156 735 
08.2.0 Staromestská knižnica 320 + 3 323 
     
 Ú H R N 18 118 + 158 18 276 
 
K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v tis. Eur 
 
odd. 
skup. 
trieda 

 
t e x t 

 
schválený 
rozpočet 

 
zvýšenie + 
zníženie - 

 
upravený 
rozpočet 

08.2.0 Nákup stánkov pre príležitostné trhy 0 + 50  50 
     
 Ú H R N 2 188 + 50  2 238 
 
F I N A N Č N É     O P E R Á C I E   -  P R Í J M Y  v tis. Eur 
 
odd. 
skup. 
trieda 

 
t e x t 

 
schválený 
rozpočet 

 
zvýšenie + 
zníženie - 

 
upravený 
rozpočet 

 prevod prostriedkov z roku 2010 0 + 158  158 
     
 Ú H R N 1 940 + 158  2 098 
 
 
 
P R O G R A M O V Ý    R O Z P O Č E T - v tis. Eur 
 
  

t e x t 
 
schválený 
rozpočet 

 
zvýšenie + 
zníženie - 

 
upravený 
rozpočet 

01.2 Verejná správa 4097 - 1 4096 
04.1 Odpadové hospodárstvo 729 + 156 885 
06.2 Staromestská knižnica 470 + 3 473 
06.3 Ostatné výdavky kultúry 195 + 50  245 
     
 Ú H R N 20 306 + 208  20 514 
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2. zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
na rok 2011 takto: 
 

REZERVNÝ   FOND  
 
          v tis. EUR 

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.2011 1 459 
    
T v o r b a     f o n d u     
a) prevod prebytku hospodárenia z roku 2010 2 656 
    
STAV FONDU k 31.12.2011 4 115 

 
4. doplnenie názvu položky 01.6.0 bod 8 „Dotácie na kultúru v Horskom parku“ na „Dotácie na 

kultúru v Horskom parku pre Nadáciu Horský park“. 
 
 
Bilancia  rozpočtu po navrhnutej zmene 
 
príjmy bežného rozpočtu     18 118 tis. Eur,  
výdavky bežného rozpočtu     18 276 tis. Eur, 
príjmy kapitálového rozpočtu         310 tis. Eur, 
výdavky kapitálového rozpočtu      2 238 tis. Eur, 
finančné operácie príjmové                                          2 098 tis. Eur, 
tvorba Fondu rozvoja bývania                                           50 tis. Eur, 
použitie Fondu rozvoja bývania                                   1 840 tis. Eur, 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení                                               300 tis. Eur, 
tvorbu Rezervného fondu                                             2 656 tis. Eur,  
výsledok hospodárenia 
celkom:                                       +  12 tis. Eur. 

 
- - - 

 
 
 
4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 

2011 
 

Uznesenie č. 43/2011 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
s c h v aľ u j e  

 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na rok 2011 takto: 
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1. Vodácky klub Tatran Bratislava - Karlova Ves 
    Botanická 11, 841 04 Bratislava 
účel: názov projektu: Malými krokmi k olympiáde IV.  500 €, 
 
 
2. Bratislavská arcidiecézna charita 
     Heydukova 14, 811 08 Bratislava      
 účel: 1/ projekt: Doma je doma 
          2/ opatrovateľská služba- opatrovanie seniorov 
              v domácom prostredí     300 €. 

 
- - - 

 
 
5. Návrh na určenie úhrad za služby v detských jasliach mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto 
 

Uznesenie č. 44/2011 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
A .  z r u š u j e  

 
uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 95/2008 zo dňa 16. septembra 2008, ktorým bola schválená 
výška úhrad za poskytnuté služby v detských jasliach mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
s účinnosťou od 1. októbra 2008; 

 
B .  s c h v aľ u j e  

 
pre detské jasle, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Staré Mesto (ďalej len „detské 
jasle“) s účinnosťou od 1. septembra 2011 

1. výšku úhrady za služby poskytované v detských jasliach nasledovne: 
a) v sume 340,– € na 1 dieťa mesačne v prípade celodenného pobytu, 
b) v sume 238,– € na 1 dieťa mesačne v prípade poldenného pobytu, 
c) v sume 2,– € na hodinu a dieťa v prípade jednorazového, resp. nepravidelného krátkodobého 

pobytu, 
d) vo výške 50 % príslušnej mesačnej úhrady v prípade neprítomnosti dieťaťa celý kalendárny 

mesiac,  
e) v prípade rodín s dvoma a viac deťmi, pre druhé dieťa vo výške 50 % z príslušnej mesačnej 

úhrady a pre každé ďalšie dieťa vo výške 25 % z príslušnej mesačnej sumy úhrady. Predmetná 
úprava sa nevzťahuje na rodiny, ktorým sa  poskytuje sociálna služba podľa § 31 ods. 4 písm. 
c) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,   

2. poskytnutie finančného príspevku pre rodiny s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto, ktorým  sú poskytované služby v detských jasliach: 

a) vo výške 20 % z mesačnej sumy úhrady za služby poskytované v detských jasliach s príjmom 
nad 1,5 násobok súm životného minima a do 3. roku života dieťaťa, 
alebo 

b) vo výške 50 % z mesačnej sumy úhrady za služby poskytované v detských jasliach ak 
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preukázaný príjem rodiny (spoločne posudzovaných osôb) nepresahuje 1,5 násobok súm 
životného minima podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

      alebo 
c) vo výške 50 % z mesačnej sumy úhrady za služby poskytované v detských jasliach ak dieťa 

dovŕšilo vek 3 rokov a rodičom zanikol nárok na výplatu príspevku na starostlivosť o dieťa 
podľa zákona č. 513/2010 Z. z. o rodičovskom príspevku. 

3. výšku stravného za stravovanie dieťaťa v detských jasliach v sume 1,50 €/deň/dieťa a v sume 
1,25 €/poldeň/dieťa. Suma stravného sa bude každoročne zvyšovať o 3 % od 1. 1. 
nasledujúceho roku.  

 
- - - 

 
 
6. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva pozemku 

parcela registra „C“ parc. č. 4744/61 
 

Uznesenie č. 45/2011 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
s c h v aľ u j e  

 
v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže k realizácii prevodu vlastníckeho 
práva k pozemku parc. č. 4744/61, k.ú. Staré Mesto formou elektronickej aukcie.   
Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 

 
- - - 

 
 
7. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva pozemku 

parcela registra „C“ parc. č. 1975/8 
 

Uznesenie č. 46/2011 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
s c h v aľ u j e  

 
v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže k realizácii prevodu vlastníckeho práva 
k pozemku parc. č. 1975/8, k.ú. Staré Mesto formou elektronickej aukcie.   
Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 

 
- - - 
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8. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva 
pozemkov parcela registra „C“ parc. č. 10224/7 a parc. č. 10242/3 

 
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestneho zastupiteľstva. 

 
- - - 

 
 
9. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva bytov na 

ulici Obchodná 25 
 

Uznesenie č. 47/2011 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
s c h v aľ u j e  

 
v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže k realizácii prevodu vlastníckeho 
práva k bytom nachádzajúcich sa v bytovom dome na ulici Obchodná č. 25 v Bratislave, súpisné 
číslo 553, pozemok parc. č. 8385, k.ú. Staré Mesto, okres Bratislava I, vrátane spoluvlastníckych 
podielov na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve domu a 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 8385 v k. ú. Staré Mesto formou elektronickej 
aukcie.   
Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia.  

 
- - - 

 
 
10. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva bytov na 

ulici Obchodná 23 
 

Uznesenie č. 48/2011 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
s c h v aľ u j e  

 
v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže k realizácii prevodu vlastníckeho 
práva k bytom nachádzajúcich sa v bytovom dome na ulici Obchodná č. 23 v Bratislave, súpisné 
číslo 552, pozemok parc. č. 8386, k.ú. Staré Mesto, okres Bratislava I, vrátane spoluvlastníckych 
podielov na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve domu a 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 8386 v k. ú. Staré Mesto formou elektronickej 
aukcie.   
Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 

 
- - - 



 8 

11. Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 9053/15 na ulici Továrenská 
 

Uznesenie č. 49/2011 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
A .  s c h v aľ u j e  

 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici Továrenská, pozemku parc. č. 
9053/15, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 
18 m2, do vlastníctva Petrovi Gánóczymu, bytom Puškinova 4,  900 28  Ivanka pri Dunaji, za 
cenu 3600,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

 
B .  s p l n o m o cň u j e  

 
starostku mestskej časti   
vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
- - - 

 
 
12. Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 2631/4 na ulici Červeňova 

 
Uznesenie č. 50/2011 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
A .  s c h v aľ u j e  

 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici Červeňova, pozemku parc. č. 
2631/4, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 
21 m2, do vlastníctva Ing. Martinovi a Martine Šubovcom, obaja bytom Uránová 5, 821 02 
Bratislava, za cenu 4200,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

 
B .  s p l n o m o cň u j e  

 
starostku mestskej časti   
vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
- - - 

 
 



 9 

13. Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 3874/6 na ulici Langsfeldova 
 

Uznesenie č. 51/2011 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
A .  s c h v aľ u j e  

 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici Langsfeldova, pozemku parc. 
č. 3874/6, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 
20 m2, do vlastníctva Ing. Alešovi a Jane Tomečkovcom, obaja bytom Langsfeldova 34, 811 04 
Bratislava, za cenu 4207,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

 
B .  s p l n o m o cň u j e  

 
starostku mestskej časti   
vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
- - - 

 
 
14. Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 754/3 na ulici Palisády 

 
Uznesenie č. 52/2011 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
A .  s c h v aľ u j e  

 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici Palisády, pozemku parc. č. 
754/3, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 
23 m2, do vlastníctva Romanovi Šestákovi, bytom Benediktiho 6, 811 05 Bratislava za cenu  
6270,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia, ak sa kúpa nerealizuje. 

 
B .  s p l n o m o cň u j e  

 
starostku mestskej časti   
vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
- - - 
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15. Návrh na nájom pozemku parcely registra „C“ č. 4443/7 a časti pozemku parcely registra 
„C“ č. 4439/2 na ulici Prvosienková, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
Uznesenie č. 53/2011 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
A .  s c h v aľ u j e  

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 
nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici Prvosienková, a to časť pozemku 
parc. č. 4443/7 o výmere 106 m2 z celkovej výmery 151 m2, zapísanom v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10 a časť pozemku parc. č. 4439/2 o výmere 30 m2 z celkovej výmery 46 m2, zapísanom na LV 
č. 573 do nájmu spoločnosti PRVOSIENKOVÁ CESTA, družstvo,  sídlo: Heydukova 6, 811 08 
Bratislava, IČO: 44 649 312, za cenu 0,33 EUR/m2/rok.  
 
Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. 
 
Doba nájmu: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie však na dva roky. 
Nájomca sa zaväzuje odovzdať po kolaudácii vybudovanú komunikáciu bezodplatne do vlastníctva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

 
B .  s p l n o m o cň u j e  

 
starostku mestskej časti   
vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
- - - 

 
 
16. Návrh na nájom časti pozemku parcely registra „C“ č. 21375/1 na ulici Paulínyho, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 
 

Uznesenie č. 54/2011 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
A .  s c h v aľ u j e  

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici Paulínyho, a to časť pozemku parc. č. 
21375/1, o výmere 0,435 m2 z celkovej výmery 773 m2, zapísanom v katastri nehnuteľností na LV č. 
1656 ako zastavaná plocha, do nájmu spoločnosti P.G.G. INVEST, s.r.o.,  sídlo: Štefanovičova 12, 
811 04 Bratislava, IČO: 35780070, za cenu 33,19 EUR/rok.  
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Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. 
Doba nájmu: neurčitá 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

 
B .  s p l n o m o cň u j e  

 
starostku mestskej časti   
vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
- - -  

 
 
17. Návrh na nájom nebytového priestoru na Heydukovej ulici č. 25, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 
 

Uznesenie č. 55/2011 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
A .  s c h v aľ u j e  

 
v súlade s ustanovením § 9a ods. ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru –  4  
kancelárie  a  priestor  vrátnice,   vo  výmere  81, 25 m2,  nachádzajúce  sa na prízemí domovej 
nehnuteľnosti súpisné číslo 2217, postavenej na pozemku parc. č. 8491/2, na Heydukovej ulici č. 25 
v Bratislave, zapísaná na liste vlastníctva č. 5787, v katastrálnom území Staré Mesto, pre  Agentúru  
podporovaného  zamestnávania n.o.,  so  sídlom  Heydukova č. 14, 811 08 Bratislava, IČO: 
31 821 316.  
 
Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
  
1.  nájomné v sadzbe:  16,60 Eur/m²/rok 
2. doba nájmu: určitá od 1.7.2011 - 31.12.2014 
3. účel nájmu:  poskytovanie služieb špecializovaného sociálneho poradenstva, služieb  

podporovaného zamestnávania a služieb v oblasti vzdelávania a pracovisko               
chráneného zamestnávania. 

 
- - - 
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18. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na II. polrok 2011 

 
Uznesenie č. 56/2011 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
b e r i e  n a  v e d o m i e  

 
plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na II. 
polrok 2011. 

 
- - - 

 
 
19. Návrh na vyradenie Školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave zo siete 

škôl a školských zariadení a zaradenie Výdajne školskej jedálne pri Základnej škole 
Jesenského 6 v Bratislave do siete škôl a školských zariadení 

 
Uznesenie č. 57/2011 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
A .  s c h v aľ u j e  

 
1.  návrh na vyradenie Školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave zo siete škôl  

a školských zariadení dňom 31. augusta 2011, 
2.   návrh na zaradenie Výdajne školskej jedálnej pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave do 

siete škôl a školských zariadení dňom 1. septembra 2011; 
 

B .  z r u š u j e  
 

Školskú jedáleň pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave ku dňu jej vyradenia zo siete škôl 
a školských zariadení; 
 
C .  z r i a ď u j e  

 
Výdajňu školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave ku dňu jej zaradenia do siete 
škôl a školských zariadení. 

 
- - - 
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20. Návrh Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 - 2014 
 

Uznesenie č. 58/2011 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
s c h v aľ u j e  

 
Koncepciu rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 – 2014. 

 
- - - 

 
 

21. Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto Seniorcentrum – Staré Mesto 

 
Uznesenie č. 59/2011 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
A .  o d v o l á v a  

 
podľa § 15 ods. 2 písm. h) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave  
v znení neskorších predpisov Mgr. Martu Hokinovú z funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Seniorcentrum – Staré Mesto, so sídlom na ulici 
Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava, k 30. júnu 2011; 

 
B .  ž i a d a  

 
starostku mestskej časti 
vykonať všetky úkony potrebné úkony k vykonaniu tohto uznesenia. 

 
- - - 

 
 
22. Správa Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto 
 

Uznesenie č. 60/2011 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
A .  b e r i e  n a  v e d o m i e  

 
správu Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto; 
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B .  s c h v aľ u j e  
 

starostke mestskej časti plat v celkovej výške 3 691,00 €, pozostávajúci z platu podľa § 3 ods. 1 
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov zvýšeného o 66 % v súlade s § 4 ods. 2 zákona. 

 
- - - 

 
 
23. Návrh na založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 

s názvom „Poznaj Staré Mesto, n.o.“ 
 

Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 
 
 
24/A  Návrh na vzdanie sa funkcie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a zvolenie predsedu 
Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 

 
Uznesenie č. 61/2011 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
A .  b e r i e  n a  v e d o m i e  

 
vzdanie sa funkcie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto poslanca Miloša DOMORÁKA; 

 
B .  v o l í  

 
za predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto poslankyňu PaedDr. Barboru ORÁČOVÚ, PhD. 

 
- - - 

Bratislava 15.6. 2011 
 
 

PhDr. Tatiana R O S O V Á 
starostka mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

 
 
 
Mgr. Sven ŠOVČÍK       ................................................ 
prednosta miestneho úradu 
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PRÍLOHA č. 1 k uzneseniu č. 45/2011 
 
 

Pozemok na Matúšovej ulici 
 

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603 147 
(ďalej len „vyhlasovateľ“) 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. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 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 týmto  
 

v y h l a s u j e  
obchodnú verejnú súťaž 

      
 
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na pozemok parc. č. 4744/61 o výmere 31 m2, 
druh pozemku: záhrada,  k.ú.  Staré Mesto, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava a je zverený do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, za týchto 
podmienok: 
 

1. Predmet súťaže: 
 
na Matúšovej ulici pozemok parcela č. 4744/61 o výmere 31 m2, druh pozemku: záhrada 
 
Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 10, pre katastrálne územie Staré Mesto, vedený 
Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu. 
 

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov: 
 
Súťažné podklady, ktorých súčasťou sú tlačivá záväzných ponúk, je možné získať na 
internetovej stránke  www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne do 15. 07. 2011 do 
10:00 hod. na stránkovom pracovisku číslo 6 na prízemí Miestneho úradu mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3,  814 21 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 
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3. Termín obhliadky: 
 

Obhliadka pozemku sa uskutoční dňa 30. 06. 2011. Stretnutie záujemcov o obhliadku so 
zodpovednou osobou vyhlasovateľa sa uskutoční v určenom čase na parkovisku pri vstupe do 
areálu Slovenského národného archívu na ulici Drotárska cesta o 10:00 hod. Zodpovedná osoba 
vyhlasovateľa: Ing. Ferko 
 

4. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov 
 

• Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné 
návrhy podané na inom tlačive nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia 
sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením 
„verejná obchodná súťaž predaj pozemku Matúšova NEOTVÁRAŤ   !“  

• 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.  

                      
• 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.  

 
• Navrhovatelia zároveň predložia k záväznému súťažnému návrhu čestné 

prehlásenie o neexistujúcich záväzkoch voči Mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto, Hlavnému mestu SR Bratislava, a voči Sociálnej poisťovni. 

 
• 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. 

 
• Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 15. 07. 2011 do 12:00 hod. 

Návrhy podané po tomto termíne nebudú do súťaže zaradené. 
 

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

 
• Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom náklady, ktoré im vznikli v súvislosti 

s účasťou v súťaži. 
 
• Jednotlivé súťažné návrhy posúdi súťažná komisia. Východiskovou cenou pre 

začiatok elektronickej aukcie je cena, ktorá bola po otvorení ponúk, obsahujúcich 
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návrhy účastníkov, súťažnou komisiou vyhodnotená ako najvyššia zo všetkých 
ponúk. 

 
• Podmienky a popis priebehu elektronickej aukcie bude každému účastníkovi 

zaslaný elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v záväznej ponuke účastníka. 
 

5. 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 4 100,00 EUR. 
 

6. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy  
 
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 31. 08. 2011 na internetovej stránke 
www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. V prípade, že budú doručené dve 
rovnaké ponuky, víťaz obchodnej verejnej súťaže bude určený losovaním komisiou určenou na 
vyhodnotenie súťažných návrhov. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude upovedomený 
písomne najneskôr v lehote 10 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. Kúpno-predajná zmluva na 
pozemok bude uzatvorená v lehote do 90 dní odo dňa oznámenia výsledkov víťaznému 
navrhovateľovi. Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne 
upovedomení. 
 

7. Výhrada zrušenia súťaže 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zrušení 
súťaže budú  navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. 
 

8. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 
 

- - -  
 
 
PRÍLOHA č. 1 k uzneseniu č. 46/2011 
 
 

Pozemok na ulici Pod vinicami 
 

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603 147 
(ďalej len „vyhlasovateľ“) 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. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 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 týmto  
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v y h l a s u j e  
obchodnú verejnú súťaž 

      
 
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na pozemok parc. č. 1975/8 o výmere 230 m2, 
druh pozemku: záhrada, k.ú. Staré Mesto, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava a je zverený do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, za týchto 
podmienok: 
 

1. Predmet súťaže: 
 
na ulici Pod vinicami pozemok parcela č. 1975/8 o výmere 230 m2, druh pozemku: záhrada 
 
Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 10, pre katastrálne územie Staré Mesto, vedený 
Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu. 
 

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov: 
 
Súťažné podklady, ktorých súčasťou sú tlačivá záväzných ponúk, je možné získať na 
internetovej stránke  www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne do 15. 07. 2011 do 
10:00 hod. na stránkovom pracovisku číslo 6 na prízemí Miestneho úradu mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3,  814 21 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 

 
3. Termín obhliadky: 
 

Obhliadka pozemku sa uskutoční dňa 30. 06. 2011. Stretnutie záujemcov o obhliadku so 
zodpovednou osobou vyhlasovateľa sa uskutoční v určenom čase na ulici Pod vinicami č.21 
o 08:00 hod. Zodpovedná osoba vyhlasovateľa: Ing. Ferko 
 

4. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov 
 

• Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné 
návrhy podané na inom tlačive nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia 
sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením 
„verejná obchodná súťaž predaj pozemku Pod Vinicami  NEOTVÁRAŤ   !“  



 19 

• 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.  

                      
• 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.  

 
• Navrhovatelia zároveň predložia k záväznému súťažnému návrhu čestné 

prehlásenie o neexistujúcich záväzkoch voči Mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto, Hlavnému mestu SR Bratislava, a voči Sociálnej poisťovni. 

 
• 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. 

 
• Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 15. 07. 2011 do 12:00 hod. 

Návrhy podané po tomto termíne nebudú do súťaže zaradené. 
 

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

 
• Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom náklady, ktoré im vznikli v súvislosti 

s účasťou v súťaži. 
 

• Jednotlivé súťažné návrhy posúdi súťažná komisia. Východiskovou cenou pre 
začiatok elektronickej aukcie je cena, ktorá bola po otvorení ponúk, obsahujúcich 
návrhy účastníkov, súťažnou komisiou vyhodnotená ako najvyššia zo všetkých 
ponúk. 

 
• Podmienky a popis priebehu elektronickej aukcie bude každému účastníkovi 

zaslaný elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v záväznej ponuke účastníka. 
 
 

5. 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 74 700,00 EUR. 
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6. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy  
 
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 31. 08. 2011 na internetovej stránke 
www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. V prípade, že budú doručené dve 
rovnaké ponuky, víťaz obchodnej verejnej súťaže bude určený losovaním komisiou určenou na 
vyhodnotenie súťažných návrhov. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude upovedomený 
písomne najneskôr v lehote 10 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. Kúpno-predajná zmluva na 
pozemok bude uzatvorená v lehote do 90 dní odo dňa oznámenia výsledkov víťaznému 
navrhovateľovi. Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne 
upovedomení. 
 

7. Výhrada zrušenia súťaže 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zrušení 
súťaže budú  navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. 
 

8. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 
 

- - - 
 

 
PRÍLOHA č. 1 k uzneseniu č. 47/2011 
 
 

Obchodná č. 25 
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO: 
603 147 (ďalej len „vyhlasovateľ“) 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. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a 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 týmto  
 

v y h l a s u j e  
obchodnú verejnú súťaž 

      
 
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj 6 bytov a prislúchajúcich  
spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 
súp. č. 553 na ulici Obchodná č. 25 v Bratislave, a prislúchajúcich spoluvlastníckych podielov na 
pozemku pod bytovým domom parc. č. 8385 o výmere 583 m2 v k.ú.  Staré Mesto, ktoré sú vo 
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a sú zverené do správy mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto za týchto podmienok: 
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1. Predmet súťaže  
 
byt č. 1 o výmere 64,28 m2, na prízemí, 3 – izbový, a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 1150/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku vo veľkosti podielu 1150/10000; 
 
byt č. 4 o výmere   20,36 m2, na prízemí, 1 – izbový, a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 386/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku vo veľkosti podielu 386/10000; 
 
byt č. 7 o výmere 43,59 m2, na 1. poschodí, 2 – izbový,  a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 783/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku vo veľkosti podielu 783/10000; 
 
byt č. 8 o výmere 17,69 m2, na prízemí, 1 – izbový,  a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 335/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku vo veľkosti podielu 335/10000; 
 
byt č. 11 o výmere 51,13 m2, na 1. poschodí, 2 – izbový,  a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 890/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku vo veľkosti podielu 890/10000; 
 
byt č. 12 o výmere 23,83 m2, na 1. poschodí, 1 – izbový,  a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 464/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku vo veľkosti podielu 464/10000; 
 
 
Byty sú zapísané na liste vlastníctva č. 6932, pre k. ú. Staré Mesto, Správy katastra pre hlavné 
mesto SR Bratislavu. Byty sú v zlom technickom stave vyžadujúcom si kompletnú 
rekonštrukciu. 
 

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov : 
 
Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk, je možné získať na internetovej stránke  
www.staremesto.sk    alebo  osobne  prevziať v  termíne do 15.7.2011   do 10.00 hod. na 
stránkovom pracovisku číslo 6 na prízemí Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava-Staré 
Mesto, Vajanského nábr. 3,  814 21 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 
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3.      Termín obhliadky  
 
Navrhovatelia si môžu nebytový priestor prezrieť v tomto termíne :  
 
Dátum a čas obhliadky                                             zodpovedná osoba vyhlasovateľa 
 30.6.2011 o 11.00 hod.                                                    p. Sýkorová (0911 106 244) 
 12.7.2011 o 11.00 hod. 
 
     
Stretnutie záujemcov o obhliadku so zodpovednou osobou vyhlasovateľa sa uskutoční v určenom 
čase pred vstupom do objektu na ulici Obchodná č. 25 v Bratislave. 
    

4. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov 
 

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

 
• 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 „verejná obchodná súťaž predaj bytov Obchodná ul. č. 25  
„NEOTVÁRA Ť!“  

 
• 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.  

                      
• 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.  

• Navrhovatelia zároveň predložia k záväznému súťažnému návrhu čestné 
prehlásenie o neexistujúcich záväzkoch voči Mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto, Hlavnému mestu SR Bratislava, a voči Sociálnej poisťovni. 

 
• Navrhovatelia sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť peňažnú 

zábezpeku v sume 10.000 – Eur, a to buď 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: 3725 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 
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sa preukáže, že peňažná zábezpeka nebola v deň otvárania obálok pripísaná na 
vyššie uvedený účet, nebude súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže. 

 
• Navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú, bude peňažná zábezpeka najneskôr 

v lehote 5 pracovných dní odo dňa termínu vyhlásenia výsledkov verejnej 
obchodnej súťaže, najneskôr však do 30 dní vrátená prevodom na účet uvedený 
v súťažnom návrhu. 

 
• Víťazovi verejnej obchodnej súťaže bude zábezpeka započítaná s kúpnou cenou, 

ak nedôjde k inej dohode. V prípade, že víťaz verejnej obchodnej súťaže 
z dôvodov nespočívajúcich na strane mestskej časti Bratislava – Staré Mesto od 
svojho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy odstúpi, prepadne zábezpeka 
v prospech mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ako zmluvná pokuta s čím 
navrhovatelia  súhlasia.  

 
• 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. 

 
• Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 15.7.2011 do 12.00 hod. Návrhy 

podané po tomto termíne nebudú do súťaže zaradené. 
 

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

 
• Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom náklady, ktoré im vznikli v súvislosti 

s účasťou v súťaži.  
 

• Jednotlivé súťažné návrhy posúdi súťažná komisia. Východiskovou cenou pre 
začiatok elektronickej aukcie je cena, ktorá bola po otvorení ponúk, obsahujúcich 
návrhy účastníkov, súťažnou komisiou vyhodnotená ako najvyššia zo všetkých 
ponúk. 

 
• Podmienky a popis priebehu elektronickej aukcie bude každému účastníkovi 

zaslaný elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v záväznej ponuke účastníka. 
 
 

5. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 
 
Kritériami pre  vyhodnotenie súťažných návrhov sú : 
 
• Ponúkaná kúpna cena     -  váha kritéria   100% 
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Ponúkaná kúpna cena musí byť najmenej vo výške minimálnej kúpnej ceny určenej 
vypracovaným znaleckým posudkom. 
Minimálne kúpne ceny sú nasledovné: 
 
byt č. 1 o výmere 64,28 m2, na prízemí, 3 – izbový, a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 1150/10000 za cenu 
minimálne 17.237,53 Eur a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 1150/10000 
za cenu minimálne 3.338,23 Eur, spolu 
 
                                                                                                                    20.575,76 Eur 
 
byt č. 4 o výmere  20,36 m2, na prízemí, 1 – izbový, a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 386/10000 za cenu 
minimálne  5.700,00 Eur  a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 386/10000 
za cenu minimálne 1.120,48 Eur, spolu 
                                                                                                                       6.820,48  Eur 
 
byt č. 7 o výmere 43,59 m2, na 1. poschodí, 2 – izbový,  a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 783/10000 za cenu 
minimálne 12.729,53Eur a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 783/10000 
za cenu minimálne 2.272,89 Eur, spolu 
 
                                                                                                                    15.002,42  Eur 
 
byt č. 8 o výmere 17,69 m2, na prízemí, 1 – izbový,  a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 335/10000 za cenu 
minimálne 5.141,77 Eur, a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 335/10000 
za cenu minimálne 972,44 Eur, spolu 
                                                                                                                     6.114,21 Eur 
 
byt č. 11 o výmere 51,13 m2, na 1. poschodí, 2 – izbový,  a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 890/10000 za cenu 
minimálne 13.330,07 Eur a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 890/10000 
za cenu minimálne 2.583,50 Eur,  spolu 
                                                                                                                      15.913,57  Eur 
 
byt č. 12 o výmere 23,83 m2, na 1. poschodí, 1 – izbový,  a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 464/10000 za cenu 
minimálne 6.936,27 Eur a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 464/10000 
za cenu minimálne 1.346,90 Eur, spolu 
                                                                                                                8.283,17  Eur 
 
 
 
 
Minimálna kúpna cena spolu                                                    72.709,61 Eur  
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6. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy  
 
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 31.8.2011 na internetovej stránke 
www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný 
návrh, bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 10 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 
Kúpna zmluva bude uzatvorená v lehote do 90 dní odo dňa oznámenia výsledkov víťaznému 
navrhovateľovi. Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne 
upovedomení. 
 

7. Výhrada zrušenia súťaže 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zrušení 
súťaže budú  navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. 
 

8. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.  
 

- - - 
 
 
PRÍLOHA č. 1 k uzneseniu č. 48/2011 
 

 
Obchodná č. 23 

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO: 
603 147 (ďalej len „vyhlasovateľ“) 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. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a 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 týmto  
 

v y h l a s u j e  
obchodnú verejnú súťaž 

      
 
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj 3 bytov a prislúchajúcich  
spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 
súp. č. 552 na ulici Obchodná č. 23 v Bratislave, a prislúchajúcich spoluvlastníckych podielov na 
pozemku pod bytovým domom parc. č. 8386 o výmere 633 m2 v k.ú.  Staré Mesto, ktoré sú vo 
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a sú zverené do správy mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto za týchto podmienok: 
 
 
 



 26 

1. Predmet súťaže  
 
byt č. 4 o výmere 46,59 m2, na prízemí, 2 – izbový, a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 739/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku vo veľkosti podielu 739/10000; 
 
byt č. 7 o výmere  42,57 m2, na prízemí, 2 – izbový, a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 685/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku vo veľkosti podielu 685/10000; 
 
byt č. 8 o výmere 44,75 m2, na 1. poschodí, 2 – izbový,  a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 712/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku vo veľkosti podielu 712/10000; 
 
 
Byty sú zapísané na liste vlastníctva č. 8056, pre k. ú. Staré Mesto, Správy katastra pre hlavné 
mesto SR Bratislavu. Byty sú v zlom technickom stave vyžadujúcom si kompletnú 
rekonštrukciu. 
 

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov : 
 
Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk, je možné získať na internetovej stránke  
www.staremesto.sk    alebo  osobne  prevziať v  termíne do 15.7.2011   do 10.00 hod. na 
stránkovom pracovisku číslo 6 na prízemí Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava-Staré 
Mesto, Vajanského nábr. 3,  814 21 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 

 
 

3.      Termín obhliadky  
 
Navrhovatelia si môžu nebytový priestor prezrieť v tomto termíne :  
 
Dátum a čas obhliadky                                             zodpovedná osoba vyhlasovateľa 
  30.6.2011 o 10.00 hod.                                                    p. Sýkorová (0911 106 244) 
  12.7.2011 o 10.00 hod. 
     
Stretnutie záujemcov o obhliadku so zodpovednou osobou vyhlasovateľa sa uskutoční v určenom 
čase pred vstupom do objektu na ulici Obchodná č. 23 v Bratislave.     
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4. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov 
 

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

 
• 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 „verejná obchodná súťaž predaj bytov Obchodná ul. č. 23  
„NEOTVÁRA Ť!“  

 
• 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.  

                      
• 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.  

• Navrhovatelia zároveň predložia k záväznému súťažnému návrhu čestné 
prehlásenie o neexistujúcich záväzkoch voči Mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto, Hlavnému mestu SR Bratislava, a voči Sociálnej poisťovni. 

 
• Navrhovatelia sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť peňažnú 

zábezpeku v sume 10.000 – Eur, a to buď 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: 3723 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. 

 
• Navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú, bude peňažná zábezpeka najneskôr 

v lehote 5 pracovných dní odo dňa termínu vyhlásenia výsledkov verejnej 
obchodnej súťaže, najneskôr však do 30 dní vrátená prevodom na účet uvedený 
v súťažnom návrhu. 

 
• Víťazovi verejnej obchodnej súťaže bude zábezpeka započítaná s kúpnou cenou, 

ak nedôjde k inej dohode. V prípade, že víťaz verejnej obchodnej súťaže 
z dôvodov nespočívajúcich na strane mestskej časti Bratislava – Staré Mesto od 
svojho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy odstúpi, prepadne zábezpeka 
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v prospech mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ako zmluvná pokuta s čím 
navrhovatelia  súhlasia.  

 
• 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. 

 
• Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 15.7.2011 do 12.00 hod. Návrhy 

podané po tomto termíne nebudú do súťaže zaradené. 
 

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

 
• Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom náklady, ktoré im vznikli v súvislosti 

s účasťou v súťaži.  
 

• Jednotlivé súťažné návrhy posúdi súťažná komisia. Východiskovou cenou pre 
začiatok elektronickej aukcie je cena, ktorá bola po otvorení ponúk, obsahujúcich 
návrhy účastníkov, súťažnou komisiou vyhodnotená ako najvyššia zo všetkých 
ponúk. 

 
• Podmienky a popis priebehu elektronickej aukcie bude každému účastníkovi 

zaslaný elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v záväznej ponuke účastníka. 
 
 

5. 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. 
Minimálne kúpne ceny sú nasledovné: 
 
byt č. 4 o výmere 46,59 m2, na prízemí, 2 – izbový, a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 739/10000 za cenu 
minimálne 12.604,72 Eur a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 739/10000 
za cenu minimálne 2.329,15 Eur, spolu 
 
                                                                                                                     14.933,87 Eur 
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byt č. 7 o výmere  42,57 m2, na prízemí, 2 – izbový, a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 685/10000 za cenu 
minimálne 11.247,73 Eur a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 685/10000 
za cenu minimálne 2.158,96 Eur, spolu 
 
                                                                                                                    13.406,69  Eur 
 
 
byt č. 8 o výmere 44,75 m2, na 1. poschodí, 2 – izbový,  a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 712/10000 za cenu 
minimálne 12.793,30 Eur a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti podielu 712/10000 
za cenu minimálne 2.244,05 Eur, spolu 
 
                                                                                                                    15.037,35  Eur 
 
Minimálna kúpna cena spolu                                                       43.377,91 Eur. 
 
 
 

6. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy  
 
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 31.8.2011 na internetovej stránke 
www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný 
návrh, bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 10 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 
Kúpna zmluva bude uzatvorená v lehote do 90 dní odo dňa oznámenia výsledkov víťaznému 
navrhovateľovi. Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne 
upovedomení. 
 

7. Výhrada zrušenia súťaže 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zrušení 
súťaže budú  navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. 
 

8. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.  
 

- - - 


