


Mestsk� časť Bratislava-Petržalka
Kutl�kova 17, 852 12  Bratislava, IČO: 603 201

zast�pen� Milanom Ft�čnikom, starostom

v y h l a s u j e
o b c h o d n �    v e r e j n �    s � ť a ž

podľa � 9a ods. 1 p�sm. a) z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch 
predpisov a v zmysle �� 281 a nasl. z�kona č. 513/1991 Zb. Obchodn� z�konn�k v znen� 
neskorš�ch predpisov v s�lade s � 17 ods. 3 z�kona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislava v znen� neskorš�ch predpisov o najvhodnejš� n�vrh na 
uzavretie k�pnej zmluvy na prevod vlastn�ctva k nehnuteľnosti - pozemku v k. �. 
Petržalka za t�chto podmienok:

1. Pred�vaj�ci (ďalej aj „vyhlasovateľ“):
Mestsk� časť Bratislava-Petržalka, Kutl�kova ul. č. 17, 852 12 Bratislava, 
IČO: 00603201, zast�pen� Milanom Ft�čnikom, starostom, splnomocnen�m na 
podp�sanie k�pnej zmluvy o prevode vlastn�ckeho pr�va k pozemku parceln� č�slo 
3662/20, katastr�lne �zemie Petržalka plnou mocou, vydanou Andrejom Ďurkovsk�m, 
prim�torom hlavn�ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 4. 6. 2010 pod č. j. 
MAGS SNM-41366/10-2/262600,  IČO: 603 201, č�slo �čtu: 1800599001/5600.

2. Predmet obchodnej verejnej s�ťaže:
Predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. �. Petržalka, parceln� č�slo 3662/20 - ostatn�
plochy vo v�mere 516 m� vytvoren�ho podľa geometrick�ho pl�nu č. 27/07, �radne
overen�ho Spr�vou katastra pre hlavn� mesto SR Bratislavu pod č. 3450/07 dňa 
27. 12. 2007, evidovan� ako parcely registra „C“ na LV č. 2159 – Hlavn� mesto SR 
Bratislava.
Do spr�vy mestskej časti Bratislava-Petržalka bol zveren� protokolom č. 78 zo dňa 
1. 11. 1991. 
Nehnuteľnosť bola ocenen� znaleck�m posudkom č.46/2010 zo dňa 17. 3. 2010.
K prevodu vlastn�ctva nehnuteľn�ho majetku zveren�ho do spr�vy mestskej časti 
Bratislava-Petržalka bol vydan� predch�dzaj�ci s�hlas č. 14 01 0063 10 zo dňa 4. 6.
2010.
Z hľadiska platn�ho �zemn�ho pl�nu hlavn�ho mesta Bratislava je posudzovan� ako 
nehnuteľnosť nach�dzaj�ca sa v rozvojovom �zem� funkčne určenom pre občiansku 
vybavenosť celomestsk�ho a nadmestsk�ho v�znamu.

3. Kontaktn� osoba vyhlasovateľa:
Meno: Alena Jur�kov�
Telef�n: 02/68 286 874
E-mail: alena.jurikova@petrzalka.sk
Fax: 02/63 814 964

4. Požadovan� n�ležitosti s�ťažn�ho n�vrhu na uzavretie k�pnej zmluvy:

S�ťažn� n�vrh, t. j. n�vrh na uzavretie k�pnej zmluvy podľa � 588 a nasl. 
Občianskeho z�konn�ka mus� obsahovať najm�:



4.1.
a) Identifikačn� �daje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatut�ra, označenie 

bankov�ho spojenia.
b) Identifikačn� �daje �častn�ka s�ťaže (ďalej aj „kupuj�ci“):
1. ak ide o pr�vnick� osobu: obchodn� meno, meno a priezvisko štatut�ra, adresu 

s�dla, IČO, označenie bankov�ho spojenia, z ktor�ho bude pouk�zan� k�pna cena, 
č�slo telef�nu, e-mail,

2. ak ide o fyzick� osobu – podnikateľa: meno a priezvisko, rodn� priezvisko, adresu 
miesta podnikania, č�slo živnostensk�ho opr�vnenia, IČO, označenie bankov�ho 
spojenia, z ktor�ho bude pouk�zan� k�pna cena, č�slo telef�nu, e-mail,

3. ak ide o fyzick� osobu: meno a priezvisko, rodn� priezvisko, adresu trval�ho 
pobytu, rodn� č�slo, označenie bankov�ho spojenia, z ktor�ho bude pouk�zan� 
k�pna cena, č�slo telef�nu, e-mail.

c) Predmet obchodnej verejnej s�ťaže.
d) N�vrh k�pnej ceny za pozemok.
e) Sp�sob a lehota �hrady k�pnej ceny tak, že cel� k�pna cena bude uhraden� na �čet 

vyhlasovateľa najnesk�r do 30 dn� odo dňa podp�sania k�pnej zmluvy oboma 
zmluvn�mi stranami, a to na z�klade fotok�pie k�pnej zmluvy podp�sanej oboma 
zmluvn�mi stranami. Vyhlasovateľ najnesk�r do 10 dn� po prip�san� k�pnej ceny na 
svoj �čet pod� n�vrh na vklad vlastn�ckeho pr�va do katastra nehnuteľnost�. 
Origin�l k�pnej zmluvy vyhlasovateľ odovzd� kupuj�cemu najnesk�r do 10 dn� od 
zaplatenia k�pnej ceny.

f) V pr�pade, ak v�ťaz s�ťaže neuhrad� v lehote do 30 dn� odo dňa podp�sania k�pnej 
zmluvy oboma zmluvn�mi stranami cel� k�pnu zmluvu, m� sa za to, že obe 
zmluvn� strany od zmluvy odst�pili a zmluva sa od počiatku zrušuje. 

h) Vyhl�senie �častn�ka s�ťaže (len fyzick� osoba) o s�hlase so spracovan�m 
osobn�ch �dajov v zmysle z�kona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobn�ch �dajov.

ch) Z�v�zok kupuj�ceho uhradiť pred�vaj�cemu n�klady spojen� s �hradou spr�vneho 
poplatku za podanie n�vrhu na vklad vlastn�ckeho pr�va do katastra 
nehnuteľnost�, ako aj n�klady za vyhotovenie znaleck�ho posudku 
a geometrick�ho pl�nu.

4.2.
a) Vzor s�ťažn�ho n�vrhu k�pnej zmluvy je pr�lohou konkr�tnych s�ťažn�ch 

podmienok. �častn�k s�ťaže je povinn� spracovať n�vrh v zmysle predložen�ho 
vzoru. Ustanovenia n�vrhu k�pnej zmluvy v priloženom vzore s� z�v�zn� 
a nemenn�. �častn�k je povinn� doplniť �daje uveden� v bode 4. t�chto 
podmienok a n�vrh vlastnoručne podp�sať. 

b) N�vrh k�pnej zmluvy mus� byť spracovan� v slovenskom jazyku. Treba ho 
predložiť minim�lne v štyroch vyhotoveniach podp�san�ch �častn�kom s�ťaže.

5. Podmienky �časti v s�ťaži a s�ťažn� podmienky:
5.1. Minim�lna k�pna cena za pozemok je 69 500,- €. 
5.2. �častn�k s�ťaže je povinn� zložiť finančn� z�bezpeku vo v�ške 13 900,- €

prevodom na �čet vyhlasovateľa s�ťaže č. 1800599001/5600, variabiln� symbol 
366220. O tomto prevode predlož� spolu so s�ťažn�m n�vrhom doklad o �hrade 
z banky. Zložen�m finančnej z�bezpeky sa rozumie deň jej prip�sania na �čet 
vyhlasovateľa.

5.3. �častn�ci s�ťaže s� povinn� pred podan�m s�ťažn�ho n�vrhu zaplatiť pauš�lnu 
n�hradu v�davkov vyhlasovateľovi vo v�ške 50,- € v hotovosti v pokladni 
Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Origin�l alebo k�piu 



potvrdenia o zaplaten� pauš�lnej n�hrady v�davkov s� �častn�ci s�ťaže povinn� 
priložiť k s�ťažn�mu n�vrhu do zalepenej ob�lky s označen�m podľa ods. 5.13 
t�chto podmienok. T�to n�hrada sa �častn�kovi nevracia. 

5.4. Vybran�mu �častn�kovi s�ťaže bude v�ška z�bezpeky započ�tan� do k�pnej ceny.
5.5. Ne�spešn�m �častn�kom bude z�bezpeka vr�ten� najnesk�r do 15 dn� odo dňa 

ukončenia s�ťaže. V pr�pade zrušenia s�ťaže a v pr�pade odmietnutia s�ťažn�ho 
n�vrhu bude z�bezpeka vr�ten� �častn�kovi najnesk�r do 15 dn� odo dňa 
vyhl�senia s�ťaže za zrušen� alebo odo dňa odmietnutia s�ťažn�ho n�vrhu.

5.6. V pr�pade, že po ukončen� s�ťaže nebude uzavret� k�pna zmluva s vybran�m 
�častn�kom s�ťaže z d�vodu, že z jeho strany neboli dodržan� s�ťažn� 
podmienky, alebo z in�ch d�vodov, na z�klade ktor�ch on sp�sobil neuzavretie 
k�pnej zmluvy, z�bezpeka prepad� v prospech vyhlasovateľa.

5.7. �častn�ci, ktor� s� pr�vnick�mi osobami, s� povinn� predložiť spolu so s�ťažn�ch 
n�vrhom v�pis z obchodn�ho registra, alebo in� doklad preukazuj�ci pr�vnu 
subjektivitu uch�dzača v s�ťaži – nie starš� ako 1 mesiac. Doklad mus� byť 
predložen� v origin�li.

5.8. �častn�ci, ktor� s� fyzick�mi osobami – podnikateľmi, s� povinn� predložiť so 
s�ťažn�m n�vrhom origin�l v�pisu živnostensk�ho opr�vnenia – nie starš� ako 1 
mesiac. Doklad mus� byť predložen� v origin�li.

5.9. �častn�ci, ktor� s� fyzick�mi osobami, musia najnesk�r v deň pod�vania 
s�ťažn�ho n�vrhu dovŕšiť vek 18 rokov.

5.10. Účastn�ci s� povinn� predložiť čestn� prehl�senie (štatut�rneho z�stupcu 
v pr�pade pr�vnickej osoby) o tom, že �častn�k nem� z�v�zky voči mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, hlavn�mu mestu SR Bratislave a voči pr�slušn�mu 
daňov�mu �radu.

5.11.Predložen� n�vrh nie je možn� odvolať po uplynut� lehoty určenej na 
predkladanie s�ťažn�ch n�vrhov.

5.12.Každ� �častn�k s�ťaže m�že podať len jeden n�vrh na uzatvorenie zmluvy. 
N�vrh podan� nesk�r t�m ist�m �častn�kom s�ťaže ruš� jeho predch�dzaj�ce 
podan� n�vrhy. Predložen� n�vrh nie je možn� meniť a dopĺňať, ani ho upravovať 
po lehote určenej na predkladanie s�ťažn�ch n�vrhov.

5.13N�vrhy, ktor�ch obsah nebude zodpovedať podmienkam s�ťaže, alebo bud� 
doručen� po term�ne stanovenom vo vyhl�sen� s�ťaže, bud� odmietnut�.

5.14.S�ťažn� n�vrh m�že byť doručen� osobne do podateľne Miestneho �radu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutl�kova ul. č. 17, 852 12 Bratislava 
v zalepenej ob�lke s uveden�m mena, poštovej adresy �častn�ka s označen�m: 
„OVS Predaj pozemku 3662/20 - NEOTV�RAŤ“, s označen�m a v term�ne        
od 18. 10. 2010 počas pracovnej doby zamestnancov miestneho �radu do 08. 11. 
2010 do 12�� hod. V pr�pade doručenia n�vrh poštou sa za deň doručenia n�vrhu 
považuje deň doručenia poštovej z�sielky vyhlasovateľovi.

5.15.S�ťažn� podmienky a podklady bude možn� z�skať:
a) na internetovej str�nke mestskej časti: www.petrzalka.sk,
b) na port�li www.reality.sk,
c) v kancel�rii č. 610 na 6. poschod� Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-

Petržalka, Kutl�kova 17 (v budove Technopolu) Bratislava počn�c dňom     
18. 10. 2010 do 08. 11. 2010 v čase od 8�� hod do 12�� hod.

5.16. Ob�lky so s�ťažn�mi n�vrhmi sa bud� otv�rať a s�ťažn� n�vrhy sa bud� 
vyhodnocovať dňa 08. 11. 2010 o 14.00 hod.




