
1. N�vrh všeobecn�ch podmienok obchodn�ch verejn�ch s�ťaž� na prevod vlastn�ctva 
nehnuteľn�ho majetku hlavn�ho mesta SR Bratislavy zveren�ho do spr�vy mestskej 
časti Bratislava-Petržalka a nehnuteľn�ho majetku vo vlastn�ctve mestskej časti 
Bratislava-Petržalka._______________________________________________________

Uznesenie č. 534

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

A. schvaľuje 

Všeobecn� podmienky obchodn�ch verejn�ch s�ťaž� na prevod vlastn�ctva nehnuteľn�ho 
majetku hlavn�ho mesta SR Bratislavy zveren�ho do spr�vy mestskej časti Bratislava-
Petržalka a nehnuteľn�ho majetku vo vlastn�ctve mestskej časti Bratislava-Petržalka 
nasledovne:

Všeobecn� podmienky obchodn�ch verejn�ch s�ťaž� na prevod vlastn�ctva nehnuteľn�ho 
majetku hlavn�ho mesta SR Bratislavy zveren�ho do spr�vy mestskej časti Bratislava-
Petržalka sa použij� pri každom prevode nehnuteľn�ho majetku formou obchodnej verejnej 
s�ťaže.

Obchodn� verejn� s�ťaž vyhl�si mestsk� časť Bratislava-Petržalka, Kutl�kova ul. č. 17, 
852 12 Bratislava, IČO: 00603201, 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 nehnuteľnostiam 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� starostom
a
Hlavn� mesto SR Bratislava, Primaci�lne n�m. č. 1, 814 99 Bratislava, 
IČO: 00603481, zast�pen� prim�torom.

2. Predmet obchodnej verejnej s�ťaže:
Bude definovan� v osobitne schv�lenom uznesen� Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „osobitne schv�len� uznesenie“).

3. Kontaktn� osoba vyhlasovateľa:
Bude uveden� v s�ťažn�ch podkladoch.

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�rov, 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.
e) Sp�sob a lehota �hrady k�pnej ceny tak, že cel� k�pna cena bude uhraden� na 

�čet vyhlasovateľa najnesk�r do dvoch mesiacov odo dňa podp�sania k�pnej 
zmluvy oboma zmluvn�mi stranami, ak v osobitnom uznesen� nebude uveden� 
inak, 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) Ustanovenie o zmluvnej pokute pre pr�pad nedodržania term�nu splatnosti k�pnej 
ceny vo v�ške 0,1 % z k�pnej ceny za každ� deň omeškania z nezaplatenej sumy.

g) Ustanovenie, ktor�m si pred�vaj�ci vyhradzuje pr�vo odst�piť od k�pnej 
zmluvy, ak kupuj�ci nedodrž� zmluvn� z�v�zky o zaplaten� k�pnej ceny v lehote 
do 1 mesiaca od term�nu splatnosti k�pnej ceny. Možnosť odst�penia od zmluvy pri 
nedodržan� zmluvn�ho z�v�zku o zaplaten� k�pnej ceny mus� byť formulovan� ako 
podstatn� n�ležitosť k�pnej zmluvy. 

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 bude pr�lohou konkr�tnych s�ťažn�ch 

podmienok. �častn�k s�ťaže je povinn� spracovať n�vrh v zmysle predložen�ho 
vzoru. Z predložen�ho vzoru bude vypl�vať, ktor� ustanovenia zmluvy s� pre 
�častn�ka s�ťaže z�v�zn� a ktor� m�že doplniť.

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 cena bude uveden� v osobitne schv�lenom uznesen� a nesmie byť 

nižšia ako cena stanoven� znaleck�m posudkom.

5.2. �častn�k s�ťaže je povinn� zložiť finančn� z�bezpeku minim�lne vo v�ške 
20 % z minim�lnej k�pnej ceny, ktor� bude uveden� v osobitnom schv�lenom 
uznesen�, a to prevodom na �čet vyhlasovateľa s�ťaže, uvedenom v konkr�tnych 
s�ťažn�ch podkladoch. 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, ktor� bude uveden� v osobitne 
schv�lenom uznesen� a to 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 všeobecn�ch podmienok. 
T�to n�hrada sa �častn�kovi nevracia.�častn�k nem� n�rok na zaplatenie �roku.

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, musia najnesk�r v deň pod�vania 
s�ťažn�ho n�vrhu dovŕšiť vek 18 rokov.

5.9. �častn�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.

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

5.11. 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.

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

5.13. 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, slova: 
„NEOTV�RAŤ“, s označen�m a v term�ne, ktor� bude uveden� v osobitne 
schv�lenom uznesen�. V pr�pade doručenia n�vrh poštou sa za deň doručenia 
n�vrhu považuje deň doručenia poštovej z�sielky vyhlasovateľovi.

5.14. S�ťažn� podmienky a podklady bude možn� z�skať:
a) na internetovej str�nke mestskej časti: www.petrzalka.sk,
b) na �radnej tabuli Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

5.15. V�sledky vyhodnotenia s�ťaže bud� zverejnen� na �radnej tabuli Miestneho 
�radu mestskej časti Bratislava-Petržalka, ako aj na internetovej str�nke 
www.petrzalka.sk v lehote do 15 dn� odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej 
s�ťaže.



5.16. Vybrat�mu �častn�kovi s�ťaže bude v lehote do 15 dn� odo dňa vyhodnotenia 
s�ťaže odoslan� list s ozn�men�m o prijat� n�vrhu a podpise k�pnej zmluvy.

5.17. Vyhlasovateľ s�ťaže si vyhradzuje pr�vo kedykoľvek do prijatia n�vrhu a podpisu 
k�pnej zmluvy zrušiť t�to obchodn� verejn� s�ťaž. O zrušen� s�ťaže bud� 
�častn�ci s�ťaže, ktor� podali n�vrhy, p�somne vyrozumen�. Zrušenie s�ťaže bude 
uverejnen� na �radnej tabuli Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
na internetovej str�nke www.petrzalka.sk.

5.18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje pr�vo odmietnuť všetky predložen� n�vrhy. 
Odmietnutie predložen�ch n�vrhov odošle vyhlasovateľ �častn�kom listom do 15 
dn� odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej s�ťaže.

5.19. Vyhlasovateľ si vyhradzuje pr�vo v pr�pade zistenia ne�plnosti s�ťažn�ho n�vrhu 
z hľadiska vyhl�sen�ch požiadaviek vyradiť s�ťažn� n�vrh z obchodnej verejnej 
s�ťaže.

5.20. Vyhlasovateľ neuhr�dza �častn�kom s�ťaže n�klady spojen� s ich �časťou v tejto 
obchodnej verejnej s�ťaži a �častn�ci s�ťaže v plnej miere zn�šaj� všetky n�klady 
spojen� s ich �časťou v s�ťaži.

6. Krit�ri� pre posudzovanie s�ťažn�ch n�vrhov:
6.1. Krit�riom pre posudzovanie s�ťažn�ch n�vrhov m�že byť:

a) n�vrh, ktor� vyhlasovateľovi najlepšie vyhovuje (� 258 ods. 2 Obchod. 
z�konn�ka),

b) in� krit�ri�, o ktor�ch sa rozhodne v osobitnom schv�lenom uznesen�.

6.2. V pr�pade schv�lenia viacer�ch krit�ri� pre posudzovanie s�ťažn�ch n�vrhov bude 
v osobitnom schv�lenom uznesen� uveden� v�ha jednotliv�ch krit�ri� 
v percent�ch.

6.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje pr�vo s�ťažn� n�vrhy post�piť na v�ber cestou 
elektronickej aukcie.

7. Osobitne schvaľovan� podmienky
Pri prerokovan� konkr�tneho prevodu vlastn�ctva nehnuteľn�ho majetku formou 
obchodnej verejnej s�ťaže sa bud� osobitne schvaľovať tie podmienky s�ťaže, ktor� 
sa vzťahuj� na konkr�tny prevod s t�m, že predložen� n�vrh, t. j. n�vrh k�pnej 
zmluvy bude spracovan� v zmysle pr�slušn�ch ustanoven� Občianskeho 
z�konn�ka, Obchodn�ho z�konn�ka a v zmysle „Všeobecn�ch podmienok 
obchodnej verejnej s�ťaže na prevod vlastn�ctva majetku hlavn�ho mesta SR 
Bratislavy, zveren�ho do spr�vy mestskej časti Bratislava-Petržalka“ 
schv�len�ch Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka 
uznesen�m č. ....... zo dňa .........................
Osobitn�m uznesen�m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka sa 
bude schvaľovať najm�:

1. predmet obchodnej verejnej s�ťaže,
2. term�n vyhl�senia obchodnej verejnej s�ťaže,
3. term�n zverejnenia a prevzatia s�ťažn�ch podmienok a podkladov,
4. term�n predkladania s�ťažn�ch n�vrhov,



5. term�n otv�rania ob�lok a vyhodnotenia s�ťažn�ch n�vrhov,
6. term�n ozn�menia v�sledku vyhodnotenia,
7. pauš�lna n�hrada v�davkov,
8. minim�lna k�pna cena,
9. v�ška finančnej z�bezpeky,
10. krit�ri� pre posudzovanie s�ťažn�ch n�vrhov,
11. heslo obchodnej verejnej s�ťaže,
12. sp�sob zverejnenia obchodnej verejnej s�ťaže,
13. menovit� zloženie komisie.

B. uklad�

prednostovi miestneho �radu
1. postupovať pri prevodoch nehnuteľnost� formou obchodnej verejnej s�ťaže podľa 

bodu A. tohto uznesenia.
Term�n: trval�
Term�n kontroly: polročne k 30. 6. a k 31. 12.

2. predložiť v�sledok verejnej obchodnej s�ťaže na schv�lenie miestnemu zastupiteľstvu.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 36, za 33, proti 0, zdržali sa 3.
----------


