
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

R O Z H O D N U T IE

starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zo dňa 30.06.2022

o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
na prenájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 9 (Zichyho palác)

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, IČO: 603 147, sídlo: Vajanského nábrežie 65/3, 814 21 
Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 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, § 281 anasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do 
správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súlade so Smernicou mestskej časti Bratislava- 
Staré Mesto o pravidlách organizovania obchodných verejných súťaží

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

na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa 
v Bratislave v katastrálnom území: Staré Mesto, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
a to za nasledujúcich súťažných podmienok:

Predmet súťaže:

Označenie 
nebytového priestoru

Súpisné 
číslo 

nebytového 
priestoru

Plocha 
nebytového 

priestoru v m2

Poloha/vymedzenie 
nebytového 
priestoru

Nebytový priestor so 
samostatným vstupom 

číslo 307

265 28,93 3. poschodie 
(podkrovie)

Nájomná zmluva bude obsahovať tieto podmienky :

Prenajímateľ:
Názov organizácie 
IČO
Sídlo
V zastúpení

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
603 147
Vajanského nábrežie 65/3, 814 21 Bratislava
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti
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1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

nebytový priestor číslo: 307, o výmere: 28,93 m2, nachádzajúci sa na III. poschodí 
(podkrovie) bytového domu na Ventúrskej ulici číslo 9 v Bratislave (Zichyho palác), súpisné 
číslo: 265, postaveného na pozemku parcely registra „C“ katastrálnej mapy, parcelné číslo: 
477, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 1.108,00 m2, zapísaným na liste 
vlastníctva číslo: 10, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre katastrálne 
územie: Staré Mesto, okres: Bratislava I, obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto.

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov:

Súťažné podklady (tlačivá záväzných ponúk) bude možné získať na intemetovej stránke 
www.staremesto.sk v sekcii podnikateľ/obchodné verejné súťaže.

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Mgr. Kristína Majvitorová, vedúca referátu majetkových vzťahov, telefónne číslo: 0911 821 
396, e-mailová adresa: kristina.majvitorova@staremesto.sk

Mgr. Mário Kica, odborný referent, telefónne číslo: 0910 627 370, e-mailová adresa: 
mario.kica@staremesto.sk

4. Termíny obhliadok:

Termíny obhliadok so záujemcami budú určené na základe predchádzajúcej telefonickej, 
prípadne e-mailovej dohody s kontaktnými osobami vyhlasovateľa (bod 3).

5. Doba nájmu:

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.

6. Účel nájmu:

Umelecký ateliér a dielňa, tvorivá dielňa, remeselnícka dielňa a pracovňa, priestory pre 
organizáciu workshopov a vzdelávacích kurzov, administratívne a kancelárske priestory so 
zameraním na poskytovanie kultúrnej, osvetovej a umeleckej činnosti.

7. Výška nájomného:

Minimálna zmluvná výška nájomného: 3,00 Eur/lm2/mesačne + 59,70 Eur/mesačne 
zálohové platby na úhradu platieb za dodávku elektrickej energie, tepla, plynu, vodného, 
stočného, odvozu odpadu, prípadne ďalších služieb spojených s užívaním nebytového 
priestoru nájomcom, ako aj nákladov spojených s obvyklým udržiavaním a prevádzkou 
nebytového priestoru. Výška úhrad za poskytovanie služieb sa môže meniť v závislosti od 
miery inflácie zverejňovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky a medziročného rastu 
cien energií.
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8. Ďalšie podmienky nájmu nehnuteľnosti zo strany vyhlasovateľa:

a) Nájomca bude povinný uhradiť prenajímateľovi finančnú kauciu vo výške 
zodpovedajúcej sume trojmesačného dohodnutého nájomného pri podpise zmluvy 
o nájme nebytového priestoru.

b) Nájomca bude povinný v lehote určenej v nájomnej zmluve podpísať notársku zápisnicu, 
ktorou vyjadrí súhlas s vykonateľnosťou svojich záväzkov voči prenajímateľovi, ktoré 
mu vyplývajú z nájomnej zmluvy, a s použitím notárskej zápisnice ako exekučného 
titulu; konkrétne bude nájomca súhlasiť s vykonateľnosťou svojho záväzku vypratať a 
odovzdať predmet nájmu v prvý pracovný deň po dni skončenia nájmu z dôvodu 
uplynutia doby nájmu, na ktorú bol nájom dohodnutý, alebo po ukončení nájmu v 
dôsledku písomnej dohody o skončení nájmu, alebo v dôsledku zániku nájmu 
výpoveďou, a bude súhlasiť s vykonateľnosťou svojho záväzku platiť nájomné a úhrady 
za služby spojené s užívaním predmetu nájmu a zaplatiť všetky splatné pohľadávky 
vzniknuté na základe nájomnej zmluvy spolu s ich príslušenstvom v deň ukončenia 
nájmu. Náklady na spísanie notárskej zápisnice znáša nájomca.

c) Prenajímateľ je oprávnený primerane zvýšiť výšku mesačného nájomného v prípade 
zvýšenia sumy mesačných platieb za služby spojené s poskytovaným nájmom.

d) Nájomca je povinný používať pre účely vstupu a výstupu z budovy, v ktorej sa nachádza 
nebytový priestor, výlučne samostatný vchod, umiestnený oproti vrátnici pri vstupe do 
budovy.

9. Obsah a spôsob spracovania, označenia a podávania súťažných návrhov:

a) Súťažné návrhy podané do vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže vyhodnocuje v 
zmysle ČI. I. odsek 2. Smernice mestskej časti o pravidlách organizovania 
obchodných verejných súťaží súťažná komisia, ktorá je zložená z členov Komisie pre 
nakladanie s majetkom a financie.

b) Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy 
podané na inom tlačive ako pre tento účel určenom nebude súťažná komisia 
prihliadať.

c) Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej, neporušenej a 
nepriehľadnej obálke s výslovným označením: „ Obchodná verejná súťaž, nájom 
nebytového priestoru, Ventúrska 9, NEOTVÁRAŤ!

d) Obchodné meno (názov), resp. meno a priezvisko navrhovateľa musí byť riadne 
označené na obálke.

e) Navrhovatelia sú povinní uviesť v tlačive záväznej ponuky presný účel nájmu (jeden 
z účelov, ktoré boli schválené miestnym zastupiteľstvom v bode 6. tohto rozhodnutia) 
a predložiť stručný zámer zamýšľanej činnosti v nebytovom priestore.

f) Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť 
paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume 33,00 EUR, a to v hotovosti do
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pokladne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a doklad o úhrade 
vložiť do predmetnej obálky.

g) Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 31.08.2022 do 15.00 hod.

h) Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po ich 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.

i) Súťažný návrh musí obsahovať súčasne všetky údaje požadované podľa bodu 9. V 
prípade, ak neobsahuje čo i len jednu požiadavku definovanú v bode 9, komisia návrh 
odmietne.

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

k) Navrhovateľ predloží k záväznému súťažnému návrhu písomný súhlas so spracovaním 
osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je súčasťou tlačiva záväznej ponuky.

1) Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené v 
lehote do 21.09.2022.

m) Neporušená obálka so súťažným návrhom obsahuje:

tlačivo záväznej ponuky,
doklad o zaplatení paušálneho poplatku vo výške 33,00 Eur, 
stručný zámer činnosti v nebytovom priestore

10. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov:

Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá výška nájomného, 
pričom pri vyhodnocovaní súťažných návrhov sa uplatní metóda modelu sealed-bid second- 
price auction (tzv. Vickreyova aukcia), ktorá sa realizuje zaslaním obálok, kedy záujemcovia 
ponúkajú svoje ceny bez toho, aby poznali ceny ostatných záujemcov. Podstatou tohto typu 
vyhodnotenia súťažných návrhov je to, že súťaž vyhráva ten, kto ponúkne najvyššiu ponuku. 
Za predmet súťaže však nezaplatí svojou ponúkanou cenou, ale zaplatí cenu, ktorú ponúkol 
účastník s druhou najvyššou ponukou. V prípade rovnosti navrhovaných výšok nájomného 
súťažná komisia pristúpi k losovaniu výherného súťažného návrhu.

11. Zverejnenie výsledkov súťaže:

Výsledky súťaže budú zverejnené v lehote najneskôr do 28.09.2022 na webovom sídle 
mestskej časti: www.staremesto.sk, ako aj na úradnej tabuli miestneho úradu. Navrhovateľ, 
ktorý podal víťazný návrh, bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 10 dní od 
zverejnenia výsledkov súťaže. Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti 
primeraným spôsobom informovaní.



12. Výhrada zrušenia súťaže:

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

13. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov:

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.

14. Stručné zhrnutie termínov súťaže a spôsobu podávania súťažných návrhov:

Termín na podávanie súťažných návrhov - 31.08.2022 do 15:00 hod.

Termín vyhodnotenia súťažných návrhov - 21.09.2022

Termín zverejnenia výsledkov súťaže - 28.09.2022

15. Sprievodná fotodokumentácia:
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V Bratislave, dňa 30.06.2022
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