
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

T?PiITT;r 
~ 

ROZHODNUTIE 
starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

zo dňa 31.mája 2018 
o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 

na predaj hnuteľného majetku - premiestniteľného sanitárneho kontajneru 

Mestská časť 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. 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 

vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva hnuteľného majetku vo 
vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za nasledovných súťažných podmienok : 

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
premiestniteľný sanitárny kontajner s dámskymi a pánskymi toaletami, s rozmerom 

6000x2500x2800 mm (bližšia špecifikácia v opise predmetu prevodu - príloha tohto 
rozhodnutia) 

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov: 

Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej stránke 
www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 31.05.2018 do 15.06.2018 do 
12.00 hod. v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábr. č. 3, 814 21 Bratislava v úradných hodinách 

Pondelok 07:30 - 17.00 
Utorok 07:30 - 15.00 
Streda 07:30 - 17.00 
Štvrtok 07:30 - 15.00 
Piatok 07:30 - 13.30 



3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

Mgr. Michaela Malinová, tel: 02/59 246 292, michaela.malinova@staremesto.sk 

4. Termín obhliadky 

Navrhovatelia si môžu predmet súťaže prezrieť v tomto termíne : 

Dátum a čas obhliadky 
11.06.2018 o 16.30 hod. 

zodpovedná osoba vyhlasovateľa 
p. Mgr. Malinová 02/59 246 292 

Stretnutie záujemcov bude pred reštauráciou „Michaela" na Kýčerského ulici č.8 v Bratislave 
(t.j. tržnica na Žilinskej ulici). 

5. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov: 

- 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, prevod hnuteľného majetku, NEOTVÁRAŤ !" 

- Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu 
náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume 20,00 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 15.06.2018 do 17.00 hod. 

- Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopÍňať. 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 1m vznikli v súvislosti s 
účasťou v súťaži 

- 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 súťažnému návrhu výpis zo živnostenského registra nie starší ako 
jeden mesiac 

- 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. 



- Navrhovateľ zároveň predloží k záväznému súťažnému návrhu čestné prehlásenia o tom, že 
nemá žiadne finančné alebo iné nevysporiadané záväzky voči Hlavnému mestu SR Bratislavy 
a voči Sociálnej poisťovni 

- Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené 
v termíne do 15.07.2018. 

- Kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa naraz do 30 dní odo dňa podpísania 
Zmluvy o prevode vlastníctva oboma zmluvnými stranami; 

-Víťaz obchodnej verejnej súťaže berie na vedomie, že do 60 dní odo dňa oznámenia 
výsledkov súťaže, je povinný uzavrieť s vyhlasovateľom Zmluvu o prevode vlastpíctva. 
V prípade ak v uvedenej lehote kupujúci neuzavrie zmluvu s predávajúcim, z akýchkoľvek 
dôvodov spočívajúcich na jeho strane, 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. 

6. Minimálna kúpna cena je 15 431,50 Eur (t.j. zostatková cena hnuteľnej veci) 

7. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 

Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je ponúkaná kúpna cena. 

8. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 31.07.2018 na internetovej stránke 
www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný 
návrh, bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 1 O dní od zverejnenia výsledkov 
súťaže. Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne 
upovedomení. 

9. Výhrada zrušenia súťaže 

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

10. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 

V Bratislave, 28.05.2018 

Mgr.~ Števčík 
starosta mestskej časti 


