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Bratislava, september 2009 



 
 
 

N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 z r u š u j e 
 

1. Dražobný poriadok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
 
2. uznesenie č. 60/1993, ktorým bol schválený  Dražobný poriadok mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto,  
 

3. uznesenie č. 97/1993, ktorým bol doplnený  Dražobný poriadok mestskej časti    
Bratislava-Staré Mesto.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
D ô v o d o v á    s p r á v a 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo dňa                       
1. septembra 1993 uznesením č. 60/1993 Dražobný poriadok mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto (ďalej len „dražobný poriadok“). Dražobný poriadok bol doplnený uznesením č. 97/1993. 

 
Dňa 1. januára 2003 nadobudol účinnosť zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných 

dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej 
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorý v § 37 zrušil zákon                   
č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení zákona č. 513/1991 Zb.  

 
Predkladateľ predkladá návrh na zrušenie dražobného poriadku z týchto dôvodov: 
 
- neaktuálnosť platného a účinného znenia dražobného poriadku v dôsledku 

legislatívnych zmien, 
 
- praktická neúčinnosť dražobného poriadku, 

 
- podrobná zákonná úprava dobrovoľnej dražby, umožňujúca mestskej časti 

v prípade potreby uskutočňovať dobrovoľné dražby postupom podľa zákona      
č. 527/2002 Z.z. bez potreby podrobnejšej úpravy v dražobnom poriadku, 

 
- existencia priameho odkazu na použitie zákona č. 527/2002 Z.z. v § 9a ods. 4 

zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prípade 
zámeru uskutočniť dobrovoľnú dražbu. 

  
Predkladateľ tiež poznamenáva, že prechod vlastníctva majetku formou dobrovoľnej 

dražby v doterajších podmienkach mestskej časti nebol uplatňovaný a mestská časť v zmysle 
svojich interných predpisov uprednostňuje formu obchodnej verejnej súťaže, ako najvhodnejšej 
formy prevodu vlastníctva majetku.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

D R A Ž  O B N Ý   P O R I A D O K 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

(schválený 1. septembra 1993 uznesením Miestnepo zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. 60/1993 

a doplnený 15. decembra 1993 uznesením č. 97/1993) 
 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
 (1) Tento dražobný poriadok upravuje organizovanie a uskutočňovanie verejných dražieb 
hnuteľných a nehnuteľných vecí, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (ďalej len “hlavné mesto”) zvereného do správy metskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej len mestská časť”), vo vlastníctve mestskej časti a ktoré sú určené na predaj vo verejnej 
dražbe (ďalej len “dražba”). 
 

(2) Predmetom dražby nemôže byť majetok, na ktorý boli uplatnené reštitučné nároky. 
 
 (3) Predmetom dražby nemôže byť majetok, ktorý je zaťažený záložným právom, 
predkupným právom, alebo ktorý je predmetom súdenho sporu.  
 

Čl. 2 
Pôsobnosť 

 
 Organizovanie a uskutočňovanie dražieb hnuteľných a nehnuteľných vecí sa vzťahuje na 
veci vo vlastníctve hlavného mesta zverených do správy mestskej časti, vo vlastníctve mestskej 
časti, ďalej na veci zverené do správy podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií a 
zariadení, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je mestská časť (ďalej len “organizácie 
mestskej časti”), a ktoré sú pre ne prebytočné alebo neupotrebiteľné, ďalej ktoré sa predávajú 
v dôsledku likvidácie organizácie mestskej časti alebo na veci, ktoré boli určené na predaj formou 
dražby Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (dalej len “miestne 
zastupiteľstvo”). 
 

Čl. 3 
Organizovanie dražby 

 
 (1) Dražbu organizuje a jej vykonanie zabezpečuje Miestny úrad mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto (ďalej len “miestny úrad”), ďalej organizácia mestskej časti prípadne likvidátor 
organizácie mestskej časti.  
 
 (2) Starostka mestskej časti prípadne riaditeľ organizácie mestskej časti, alebo likvidátor 
organizácie mestskej časti môže organizovanie dražby zriadiť osobitnú komisiu, prípadne 
organizovanie a vykonávanie dražby zadať fyzickej, alebo právnickej osobe, oprávnenej na túto 
činnosť podľa živnostenského zákona. 
 



Čl. 4 
Vyvolávacia cena 

 
(1) Veci predávané dražbou musia byť pred dražbou odhadnuté odborným znaleckým 

posudokom.  
 
(2) Cena odhadnutá odborným znaleckým posudkom je cenou vyvolávacou. 
 

 
Čl. 5 

Dražobná vyhláška 
 

(1) Konanie dražby sa oznámi dražobnou vyhláškou, ktorá obsahuje: 
a)  názov a sídlo organizcie, ktorá má veci vo vlastníctve alebo v správe, 
b)  súpis vecí určených na dražbu, 
c)  vyvolávaciu cenu, 
d)  dátum, miesto a čas konania dražby, 
e)  dátum a miesto prehliadky vecí určených na dražbu a výšku poplatku za prehliadku, 
f)  miesto a spôsob dražobnej zábezpeky, 
g)  výšku poplatku za účasť na dražbe a výšku poplatku za vstup do dražobnej miestnosti, 
h)  spôsob a termín úhrady vydraženej ceny,  
i)  ďalšie doplňujúce údaje, príp. upozornenia. 
 

(2) Dražobná vyhláška sa zverejní najmenej 15 dní pred dňom konania dražby 
a)  na úradnej tabuli miestneho úradu, 
b)  na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
c)  na oznamovacej tabuli organizácie mestskej časti, 
d)  prípadne v masovo komunikačných prostriedkoch. 
 
 

Čl. 6 
Upustenie od konania dražby 

 
 Od konania dražby možno upustiť najneskôr pri jej začatí. 
 
 

Čl. 7 
Konanie dražby 

 
 (1) Dražbu vykonáva licitátor, ktorého určí starosta mestskej časti, riaditeľ organizácie 
mestskej časti, príp. likvidátor organizácie mestskej časti, alebo subjekt, ktorému vykonanie 
dražby bolo zadané podľa čl. 3 ods. 2. 
 
 (2) Dražby sa môžu zúčastniť fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, alebo 
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike.  
 



 (3) Ak je dražiteľom právnicka osoba, musí sa ten, ktor je oprávnený v jej mene konať, 
poukázať úradne overeným splnomocnením zúčastníť sa dražby menom tejto právnickej osoby, 
občianskym preukazom a úradne overeným výpisom z Obchodného registra.  
 
 (4) Dražiteľ pri vstupe do dražobnej miestnosti vyplní a podpíše individuálnu prezenčnú 
listinu, ktorá obsahuje: 
a)  dátum a miesto konania dražby, 
b)  meno a priezvisko, adresu dražiteľa, jeho rodné číslo a číslo občianskeho preukazu fyzickej 

osoby, 
c)  názov, príp. obchodné meno zastupovanej právnickej osoby a meno, priezvisko, adresu a číslo 

občianskeho preukazu splnomocneného záastupcu, 
d)  určenie, kam v prípade neúspešného draženia treba vrátiť dražobnú zábezpeku (bankové 

spojenie, príp.adresu, 
e)  vyhlásenie dražiteľa o tom, že svojim podpisom vyjadruje súhlas s dražobným poriadkom a 

zaväzuje sa dodržiavať jeho ustanovenia, 
f)  podpis dražiteľa. 
 
 (5) Licitátor, člen osobitnej komisie (čl. 3 ods. 2) a subjekt, ktorému bol výkon dražby 
zadaný nesmie byť dražiteľom a ani nik nesmie dražiť pre nich. 
 
 

Čl. 8 
Dražobná zábezpeka 

 
(1) Dražobná zábezpeka je peňažná čiastka, ktorú zloží dražiteľ. 
 
(2) Dražobná zábezpeka je 10 % z vyvolávacej ceny, u dražby nehnuteľnej veci však 

minimálne 10 000,- Sk. 
 
 (3) Dražobnú zábezpeku je dražiteľ povinný zložiť najneskôr v deň konania dražby 
spôsobom uvedeným v dražobnej vyhláške. 
 
 (4) Dražobná zábezpeka sa v prípade vydraženia započítava do ceny dosiahnutej 
vydražením. 
  
 (5) Dražobná zábezpeka sa dražiteľom vráti v prípade uspustenia od dražby podľa čl. 6 
alebo zastavenia dražby podľa čl. 10 ods. 9, ak bola dražobná zábezpeka uhradená v hotovosti, 
vráti sa táto hneď pomskončení dražby.  
 
 

čl. 8 
Poplatky za účasť na dražbe 

 
(1) Za účasť na dražbe zaplatí dražiteľ poplatok určený v dražobnej vyhláške.  
 
(2) Dražby sa môžu zúčastniť aj iné osoby (diváci) po zaplatení vstupného určeného 

dražobnou vyhláškou. Poslanci Mestského zastuppiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava a poslanci miestneho zastupiteľstva sú od povinnosti zaplatiť vstipné oslobodení. 



 
 

Čl. 10 
Priebeh dražby 

 
 (1) Licitátor začína dražbu oznámemím údajov o veci, ktorá je predmetom dražby a 
oznámemím vyvovávacej ceny. 
 

(2) Licitátor pokračuje v dražbe dovtedy, kým účastníci dražby robia vyššie ponuky. 
 
 (3) Dražitelia robia ponuky zreteľným zdvihnutím prideleného čísla a ústnym oznámením 
ponúkanej ceny. 
 
 (4) Najmenší roudiel medzi navzájom nasledujúcimi ponukami je 100,- Sk u hnuteľných 
vecí a 1 000,- Sk u nehnuteľných vecí. 
 
 (5) Ak napriek dvom vyzvaniam licitátora nebola ponuka zvýšená, oznámi licitátor ešte raz 
poslednú ponuku a priklepne vec dražiteľovi, ktorý ponúkol najviac. 
 
 (6) Ak neurobí žiadny z dražiteľov ponuku aspoň vo výške vyvolávacej ceny, opakuje 
licitátor ponuku trikrátn a dražbu ukončí. 
 
 (7) Účastníci dražby a ostatní prítomní nesmú rušiť priebeh dražby  a sú povinní podriadiť 
sa opatreniam na udržanie poriadku v dražobnej miestnosti a jej okolí. 
 
 (8) Po dobu konania dražby sa zakazujú v dražobnej miestnosti a priľahlých priestoroch 
akékoľvek obchodné rokovania spojené s priebehom dražby. 
 
 (9) V prípade porušenia ustanovení odseku 7 alebo 8 je licitátor alebo zástupca 
organizátora dražby povinný dražbu zastaviť. Organizátor dražby je oprávnený požadovať a 
vymáhať náhradu škody od osoby, ktorá zastavenie dražby zavinila. 
 
 

Čl. 11 
Opakovanie dražby 

 
 V prípade neúspešnosti dražby starostka mestskej časti môže určiť nový termín dražby. 
 

Čl. 12 
Výsledok dražby 

 
 (1) O priebehu dražby sa vyhotoví zápisnica, v ktorej musí byť uvedený predmet dražby a 
cena, za ktorú bola vec vydražená. Zápisnicu podpíše licitátor, vydražiteľ a starostka mestskej 
časti, zástupca organizácie mestskej časti, alebo licitátor mestskej časti. Rovnopis zápisnice obdrží 
vydražiteľ. 
 
 (2) Neúspešnému dražiteľovi sa dražobná zábezpeka vreáti do jedného týždňa od konania 
dražby. 



 
 (3) Poplatky za účasti na dražbe a za vstup do dražobnej miestnosti sa nevracajú.  
  
 (4) Vydražiteľovi vzniká nárok na uzavretie zmluvy o kúpe veci, ktorá bola predmetom 
dražby. 
 

Čl. 13 
Vydražená cena 

 
 (1) Vydražiteľ je povinný uhradiť vydraženú cenu samostatne draženej hnuteľnej veci 
alebo súboru hnuteľných vecí do 10 dní odo dňa dražby. 
 
 (2) Vydražiteľ je povinný uhradiť vydraženú cenu nehnuteľnej veci vrátane jej 
príslušenstva najneskôr do 30 dní odo dňa dražby. 
 
 (3) Ak sa hnuteľné veci tvoriace zásoby dražia spolu s nehnuteľnou vecou, ich cena je 
splatná v lehote podľa odseku 2. 
 

(4) Vydražená vec sa vydražiteľovi vydá, len ak bola uhradená vydražená cena. 
 
 (5) Ak vydražiteľ neuhradí cenu podľa odseku 1 až 3, dražba sa zruší, dražobná 
zábezpeka prepadá v prospech mestskej časti, organizácie mestskej časti,  prípadne organizácie 
mestskej časti v likvidácii a vec sa draží znova. V opakovanej dražbe však dražiteľ nesmie dražiť. 
 

Čl. 14 
Vylúčenie osôb z dražby 

 
 Z účasti na dražbe môže byť vylúčený každý, ktor porušuje dražobný poriadok. 
 
 

Čl. 15 
Náklady a výnosy 

 
 Náklady na dražbu hradí miestny úrad, organizácia mestskej časti, prípadne livivátor 
organizácie mestskej časti predovšetkým z výťažku dražby.  
 
 

Čl. 16 
Účinnosť 

 
 Tento dražobný poriadok nadobúda účinnosť 15. sempembra 1993. 
 
 
       PhDr. Miloslava Z E M K O V Á 
             starostka mestskej časti 
             Bratislava-Staré Mesto 

 


