
NÁVRH 
(spracoval: Mgr. Sven Šovčík, člen finančnej komisie) 

 
Verejná obchodná súťaž  

na prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov  
vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

a zverených do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Súťažne podmienky  
 

1. Vyhlasovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
2. Predmet súťaže: !doplniť! (napr. PREDAJ bytu č. .... nachadzajúci sa v bytovom 

dome na ul. ....... v Bratislave) 
3. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov: Front-office Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanskéh nábr. 3, Bratislava do !doplniť! 
(dátum) 

4. Termín a miesto podávania súťažných návrhov: Front-office Miestneho úradu 
Bratislava-Staré Mesto v zalepenbej obálke s označením „Verejná obchodná súťaž 
„Predmet súťaže ... „ neotvrárať: do dňa !doplniť! (dátum) 

5. Termín otvárania obálok s návrhmi: /dátum/ 
6. Termín a spôsob vyhlásenia vásledkov súťaže: Zverejnením na internetovej stránke 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto www.staremesto.sk dňa /uviesť dátum/  
7. Lehota na uzatvorenie zmluvy s navrhovateľom, ktorý predložil víťazny návrh: 

do troch mesiacov od vyhlásenia výsledku súťaže 
8. Podmienky cenových ponúk: !doplniť! 
9. Ďalšie špecifické podmienky: !doplniť! 
10. Výhrada zrušenia súťaže: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž. 
11. Poplatok za účasť v súťaži: Paušalna náhrada výdavkov vyhlasovateľa vo výške 

500,-- Sk 
12. Súťažný návrh musí obsahovať: 
   Meno a priezvisko navrhovateľa 

Adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu, ak je iná aj korešpondenčná 
adresa 
Údaje dokladujúce kritéria hodnotenia 
 

  Kritéria hodnotenia a váha ich ohodnotenia výberovou komisiou 
 

1. Kritérium: ponúkana cena 50 % 
2. Kritérium: väzby k mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 25% 
3. trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto minimálne po dobu trvania 18 

rokov 
- trvalý pobyt aspoň jedného z rodičov v čase narodenia v mestskej časti 

Bratislava-staré Mesto 
- práca v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto alebo pre mestskú časť 

Bratislava-Staré Mesto 
- prínos pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto 
 

4. Kritérium: iné osobitné zreteľahodné okolnosti súvisiace so súťažným návrhom 25 % 
- dobrá povesť / bezúhonnosť 
- dôvod podania súťažného návrhu 
- osobný a rodinný status 


