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N�vrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e 

a) podmienky obchodnej verejnej s�ťaže podľa � 9a ods. 1 p�sm. a) z�kona č. 138/1991 Zb.
o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov o najvhodnejš� n�vrh na uzavretie k�pnej 
zmluvy na prevod vlastn�ctva k nebytov�m priestorom :

1. Predmet obchodnej verejnej s�ťaže - odpredaj nebytov�ch priestorov – gar�žov�ch st�t� 
č. 23, č. 24, č. 25, č. 27 a č. 29 o v�mere 10,80 m2, nach�dzaj�cich sa v obytnom dome s�p.
č. 3522 v k. �.  Petržalka, na Gercenovej ul. č.8G  Bratislava   
2.  Term�n vyhl�senia obchodnej verejnej s�ťaže: 06. 07. 2010
3a. Term�n zverejnenia s�ťažn�ch podmienok a podkladov: 12. 07. 2010
3b. Term�n prevzatia s�ťažn�ch podmienok a podkladov: 31. 07. 2010
4.  Term�n predkladania s�ťažn�ch n�vrhov: 12. 07. 2010 – 09. 08. 2010 do 12.00 hod
5. Term�n otv�rania ob�lok a vyhodnotenia  n�vrhov: 09. 08. 2010 o 15.00 hod.
6. Term�n ozn�menia v�sledku vyhodnotenia: do 12. 08. 2010
7.  Pauš�lna n�hrada v�davkov  - poštovn�, baln�, podľa počtu str�n p�somnost�
8.  Minim�lna k�pna cena: za jedno st�tie 10 200 € 
9.  V�ška finančnej z�bezpeky: 20 % z ceny podľa znaleck�ho posudku zložiť do 09.08.2010 
na �čet mestskej časti Bratislava-Petržalka, č�slo �čtu: 1800599001/5600 variabiln� symbol 379.
Doklad o zložen� finančnej z�bezpeky predložiť spolu s ponukou
10. Krit�ri� pre posudzovanie s�ťažn�ch n�vrhov: najvyššia pon�knut� cena za každ�
samostatne, posudzuj� sa iba ponuky adresovan� na to ist� konkr�tne st�tie. V pr�pade rovnosti 
cenovej ponuky bud� uch�dzači o k�pu gar�žov�ho st�tia op�tovne vyzvan� na predloženie novej 
upravenej cenovej ponuky v term�ne do 14 dn� od term�nu vyhodnotenie n�vrhov 
11. Heslo obchodnej verejnej s�ťaže: odpredaj nebytov�ch priestorov – gar�žov�ch st�t� 
z�ujemca o k�pu uvedie č�slo gar�žov�ho st�tia, o ktor� m� z�ujem
12. Sp�sob zverejnenia obchodnej verejnej s�ťaže: �radn� tabuľa mestskej časti Bratislava-
Petržalka, webov� str�nka www.petrzalka.sk, Petržalsk� noviny a na port�li www.reality.sk
13. Menovit� zloženie komisie:

- za mestsk� časť menuje starosta z radov zamestnancov
- za poslancov schv�li podľa n�vrhu zastupiteľstvo menovite 

b) zmenu Uznesenia č. 536 a) bod 1. zo dňa 07. 04. 2010 nasledovne:

1. K�pna zmluva bude kupuj�cim podp�san� do 150 dn� od schv�lenia v Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. V pr�pade, že k�pna zmluva nebude kupuj�cim v uvedenom 
term�ne podp�san�, toto uznesenie str�ca platnosť.
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Dôvodová správa

k n�vrhu na vyp�sanie verejnej obchodnej s�ťaže na odpredaj nebytov�ch priestorov – gar�žov�ch 
st�t� nach�dzaj�cich sa v obytnom dome s. č. 3522 v k. �. Petržalka, na Gercenovej ul. č.8G 
Bratislava

Už�vacie povolenie na stavbu „ Centrum Gercenova -1. stavba, Polyfunkčn� obytn� dom, 1. etapa 
“ na Gercenovej ulici nadobudlo pr�voplatnosť 16. 05. 2001. V z�padnej časti hlavn�ho objektu sa 
nach�dzaj� nebytov� priestory - gar�žov� st�tia č.8/G/ v počte 4 (štyri ), každ� o v�mere 10,80 m2,
ktor� s� navrhnut� na odpredaj formou vyp�sania verejnej obchodnej s�ťaže. Gar�žov� st�tia boli 
prenajat� n�jomcom n�jomn�mi zmluvami:

- gar�žov� st�tie č. 23 - 10,80 m2 n�jomn� zmluva č. 225/2007
n�jomca Daniel Karas, Lachova 4, Bratislava n�jom od 01.10.2007 na dobu neurčit� 
s trojmesačnou v�povednou lehotou

- gar�žov� st�tie č. 24 - 10,80 m2 n�jomn� zmluva č. 15/2002
n�jomca Tatiana Ťažk�, bytom Gercenova 29, Bratislava od 01.10.2002 na dobu neurčit� 
s jednomesačnou v�povednou lehotou

- gar�žov� st�tie č. 25 - 10,80 m2 n�jomn� zmluva č. 12/2004 
n�jomca Stredisko soci�lnych služieb Mlynarovičova 23, Bratislava od 01.10.2004 na dobu 
neurčit� s trojmesačnou v�povednou lehotou

- gar�žov� st�tie č. 27 - 10,80 m2 n�jomn� zmluva č. 12/2004 
n�jomca Stredisko soci�lnych služieb Mlynarovičova 23, Bratislava od 01.10.2004 na dobu 
neurčit� s trojmesačnou v�povednou lehotou

- gar�žov� st�tie č. 29 - 10,80 m2 n�jomn� zmluva č. 226/2007
n�jomca Marcela Kirchnerov�, Gercenova 8/H, Bratislava od 1.10.2007 na dobu neurčit� 
s trojmesačnou v�povednou lehotou

Odpredaj všetk�ch gar�žov�ch st�t� vo vlastn�ctve mestskej časti Bratislava-Petržalka bol 
schv�len� uznesen�m č. 536 zo dňa 07. 04. 2010:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
podľa � 9a ods. 1 p�sm. c) z�kona č. 258/2009 Z. z., ktor�m sa men� a dopĺňa z�kon SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov odpredaj nebytov�ch priestorov -
gar�žov�ch st�t� doterajš�m n�jomcom

- Gercenova ul. 8G, Bratislava o ploche 12, 18 m� jedno gar�žov� st�tie
- Gercenova ul. 8G, Bratislava o ploche 10, 80 m� sedem gar�žov�ch st�t�
za cenu stanoven� znalcom s podmienkami:

1. K�pna zmluva bude kupuj�cim podp�san� do 30 dn� od schv�lenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V pr�pade, že k�pna zmluva nebude 
kupuj�cim v uvedenom term�ne podp�san�, toto uznesenie str�ca platnosť.
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2. Kupuj�ci uhrad� k�pnu cenu do 15 dn� naraz po podp�san� k�pnej zmluvy obidvomi 
zmluvn�mi stranami.

a) ak n�jomca neprejav� z�ujem o odk�penie gar�žov�ho st�tia, mestsk� časť Bratislava-
Petržalka vyp�še podľa � 9a ods. 1 p�sm. a) z�kona č. 258/2009 Z. z., ktor�m sa men� 
a dopĺňa z�kon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov verejn� 
obchodn� s�ťaž na odpredaj nebytov�ch priestorov uveden�ch v bode a) uznesenia. 
K p�somnej v�povedi doterajšiemu n�jomcovi v zmysle podmienok dohodnut�ch 
v n�jomnej zmluve prist�pi mestsk� časť až po schv�len� v�ťaza verejnej obchodnej s�ťaže 
na konkr�tne st�tie. 

Hlasovanie: pr�tomn�ch 32, za 31, proti 0, zdržal sa 1.

V zmysle schv�len�ho uznesenia bolo odpredan� jedno gar�žov� st�tie č.5 o v�mere 12,18 
m2 Ivanovi Kubicovi za 9 300 €. K�pne zmluvy zo strany mestskej časti Bratislava-Petržalka boli 
vypracovan� a s� podp�san� starostom, ale 30 dňov� lehota na podp�sanie k�pnej zmluvy bola 
veľmi kr�tka, nakoľko z�ujemca o k�pu si vybavuje �ver a zmluvu zatiaľ nepodp�sal.
Z uveden�ho d�vodu navrhujeme zmenu Uznesenia č. 536 a) bod 1. nasledovne:

1. K�pna zmluva bude kupuj�cim podp�san� do 150 dn� od schv�lenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V pr�pade, že k�pna zmluva nebude kupuj�cim 
v uvedenom term�ne podp�san�, toto uznesenie str�ca platnosť.

Mestsk� časť Bratislava-Petržalka oslovila listami n�jomcov gar�žov�ch st�t�, v ktorom im 
pon�kla možnosť odk�piť nimi už�van� gar�žov� st�tie. Traja n�jomcovia prejavili z�ujem 
o odk�penie gar�žov�ho st�tia. N�jomca Daniel Karas bol p�somne vyzvan� k podpisu k�pnej 
zmluvy, k�pnu zmluvu nepodp�sal a z uveden�ho d�vodu sa vypisuje obchodn� verejn� s�ťaž aj 
na toto gar�žov� st�tie. V zmysle � 16 ods. 5 z�kona č. 182/1993 Z. z. o vlastn�ctve bytov 
a nebytov�ch priestorov v znen� neskorš�ch predpisov sa vlastn�k gar�žov�ch st�t� 
v polyfunkčnom obytnom dome na Gercenovej ul. č. 8 v Bratislave rozhodol prist�piť k ich 
odpredaju. N�jomcovia gar�žov�ch st�t� maj� v zmysle citovan�ho z�kona predkupn� pr�vo.
V pr�padoch, keď n�jomcovia neprejavili z�ujem o odk�penie gar�žov�ho st�tia mestsk� časť 
požiada znalca o vypracovanie znaleck�ch posudkov za �čelom zistenia všeobecnej hodnoty 
nehnuteľnosti nebytov�ho priestoru gar�žov�ho st�tia. 

Uznesen�m č. 534 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 
07. 04. 2010 bol schv�len� N�vrh všeobecn�ch podmienok obchodn�ch verejn�ch s�ťaž� na 
prevod vlastn�ctva nehnuteľn�ho majetku ...............

Podľa bodu 7. všeobecn�ch podmienok s� osobitne schvaľovan� tie podmienky s�ťaže, ktor� 
sa vzťahuj� na konkr�tny prevod. Obchodn� verejn� s�ťaž vyhl�si mestsk� časť podľa � 9a ods. 1 
p�sm. a) z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov. Materi�l je 
predkladan� ako n�vrh osobitne schvaľovan�ch podmienok pre predaj hore uveden�ch 
gar�žov�ch st�t�.

Materi�l bol prerokovan� v operat�vnej porade starostu dňa 07. 06. 2010. V komisii 
podnikateľsk�ch činnost� bol materi�l prerokovan� dňa 14. 06. 2010, v komisii spr�vy majetku 
a miestnych podnikov dňa 09. 06. 2010 a vo finančnej komisii dňa 14. 06. 2010 (stanovisk� 
v pr�lohe).
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Stanovisko
komisie podnikateľsk�ch činnost� zo dňa 14. 06. 2010

Pr�tomn: Ing. Jiř� Rusnok, Ing. Anton Brath, Ing. Tibor K�sa,Vlastimila Antoškov�, Andrea 
Jakub�kov�

Ospravedlnen� : Ing. Miloslav Košina

Komisia podnikateľsk�ch činnost� na svojom zasadnut� dňa 14. 06. 2010 prerokovala 
materi�l - Obchodn� verejn� s�ťaž na odpredaj gar�žov�ch st�t� na Gercenovej ul. č. 8 G 
Bratislava

Komisia podnikateľsk�ch činnost� podmienky obchodnej verejnej s�ťaže prerokovala a 
odpor�ča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka doplniť podmienky o bod 
14. V pr�pade rovnosti cenovej ponuky bud� uch�dzači o k�pu gar�žov�ho st�tia op�tovne 
vyzvan� na predloženie novej upravenej cenovej ponuky v term�ne do 14 dn� od term�nu 
vyhodnotenia n�vrhov.

Hlasovanie : za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0

Ing. Jiř� Rusnok, v. r.
predseda komisie podnikateľsk�ch činnost�

Za spr�vnosť: Ing. Klaudia Plačkov�

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 14.6.2010

Pr�tomn�: Mgr. Belohorec, Ing. Han�k, Ing. Plšek, MUDr. Janota PhD.,CSc, Ing. Kocka, Mgr. 
Bakerov�-Drag�ňov�

Nepr�tomn�: Ing. Weissensteiner, Ing. Vermeš

K bodu : 
Obchodn� verejn� s�ťaž na odpredaj gar�žov�ch st�t� na Gercenovej ulici č.8

Stanovisko:

Finančn� komisia odpor�ča postupovať v s�lade s uznesen�m miestneho zastupiteľstva a splatnosť 
navrhuje do 60 dn� ( nie 150 dn� ako sa navrhuje v materi�ly )
Hlasovanie: Pr�tomn� : 5, Za : 5

V Bratislave 14.6.2010                                       Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za spr�vnosť: Ing. Luk�ček
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V�pis uznesenia
zo zasadnutia komisie spr�vy miestneho majetku a miestnych podnikov konan�ho 

dňa 09. 06. 2010

Pr�tomn�: Ing. Peter Hrdlička, Ing. Mgr. Michal Radosa, Mariana Sabadošov�, Ing. Martin Korec
Nepr�tomn� : Bc. Dimitrij Doktorov

K bodu 5 
Obchodn� verejn� s�ťaž na odpredaj gar�žov�ch st�t� na Gercenovej ul. č. 8 G

Uznesenie:
Komisia n�vrh prerokovala a odpor�ča :
Term�n predloženia n�vrhov predĺžiť do  dňa 15. 09. 2010, primerane prisp�sobiť ostatn� term�ny
Doplniť bod 12 o zverejnenie aj na port�li www.reality.sk

Hlasovanie:    za:  4     
proti: 0  
zdržal sa: 0

Za spr�vnosť v�pisu: Alena Jur�kov�, ref. SMM

Materi�l bol prerokovan� v Miestnej rade miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka 
dňa 15. 06. 2010 s pripomienkami uznesen�m č. 562:   

Obchodn� verejn� s�ťaž na odpredaj gar�žov�ch st�t� na Gercenovej ul. č. 8 G 
Bratislava._________________________________________________                _____

Uznesenie č. 562
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť s pripomienkami 
podmienky obchodnej verejnej s�ťaže podľa � 9a ods. 1 p�sm. a) z�kona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov o najvhodnejš� n�vrh na uzatvorenie k�pnej zmluvy 
na prevod vlastn�ctva nebytov�ch priestorov - gar�žov�ch st�t� za t�chto podmienok:
1. Predmet obchodnej verejnej s�ťaže - odpredaj nebytov�ch  priestorov – gar�žov�ch st�t� 
č. 23, č. 24, č. 25, č. 27 a č. 29 o v�mere 10,80 m2 ,  nach�dzaj�cich sa v obytnom dome s�p.
č. 3522 v k. �.  Petržalka, na Gercenovej ul. č.8G  Bratislava   
2.   Term�n vyhl�senia obchodnej verejnej s�ťaže: 06. 07. 2010
3a.  Term�n zverejnenia s�ťažn�ch podmienok a podkladov: 12. 07. 2010
3b.  Term�n prevzatia s�ťažn�ch podmienok a podkladov: 31. 07. 2010
4.  Term�n predkladania s�ťažn�ch n�vrhov: 12. 07. 2010 – 09. 08. 2010 do 12.00 hod
5. Term�n otv�rania ob�lok a vyhodnotenia  n�vrhov: 09. 08. 2010 o 15.00 hod.
6. Term�n ozn�menia v�sledku vyhodnotenia: do 12. 08. 2010
7.  Pauš�lna n�hrada v�davkov  - poštovn�, baln�, podľa počtu str�n p�somnost�
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8.   Minim�lna k�pna cena: za jedno st�tie 10 200 € 
9. V�ška finančnej z�bezpeky: 20 % z ceny podľa znaleck�ho posudku zložiť do 09.08.2010 
na �čet mestskej časti Bratislava-Petržalka, č�slo �čtu: 1800599001/5600 variabiln� symbol 379. 
Doklad o zložen� finančnej z�bezpeky predložiť spolu s ponukou
10. Krit�ri� pre posudzovanie s�ťažn�ch n�vrhov: najvyššia pon�knut� cena za každ� 
samostatne, posudzuj� sa iba ponuky adresovan� na to ist� konkr�tne st�tie. V pr�pade rovnosti 
cenovej ponuky bud� uch�dzači o k�pu gar�žov�ho st�tia op�tovne vyzvan� na predloženie novej 
upravenej cenovej ponuky v term�ne do 14 dn� od term�nu vyhodnotenie n�vrhov 
11. Heslo obchodnej verejnej s�ťaže: odpredaj nebytov�ch  priestorov – gar�žov�ch st�t� 
z�ujemca o k�pu uvedie č�slo gar�žov�ho st�tia, o ktor� m� z�ujem
12. Sp�sob zverejnenia obchodnej verejnej s�ťaže: �radn� tabuľa mestskej časti Bratislava-
Petržalka, webov� str�nka www.petrzalka.sk, Petržalsk� noviny a na port�li www.reality.sk
13.  Menovit� zloženie komisie:

- za mestsk� časť menuje starosta z radov zamestnancov
- za poslancov schv�li podľa n�vrhu zastupiteľstvo menovite 

b) odpor�ča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zmenu Uznesenia č. 536 a) 
bod 1. nasledovne:

1. K�pna zmluva bude kupuj�cim podp�san� do 150 dn� od schv�lenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V pr�pade, že k�pna zmluva nebude 
kupuj�cim v uvedenom term�ne podp�san�, toto uznesenie str�ca platnosť.

----------


