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Návrh uznesenia 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

1. podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na prenájom 50 stánkov na predaj 
vianočných darčekov a domácich výrobkov,  

  
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na prenájom 30 stánkov na predaj 
občerstvenia,  

 
počas Vianočných trhov 2013 na Hlavnom a Františkánskom námestí v Bratislave.      
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        Dôvodová správa 
 
PREDMET :  Schválenie časového harmonogramu podujatia  a podmienok obchodných verejných 

súťaží na prenájom stánkov počas Vianočných trhov 2013  
 
 
MIESTO KONANIA  :   Hlavné námestie  a Františkánske námestie v Bratislave 
 
 
NAVRHOVANÝ TERMÍM KONANIA  AKCIE :   
 

od 22.11.2013 (piatok) - do 23.12.2013 (pondelok) 
 
TERMÍN VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚ ŤAŽE :   

 
15.08.2013 (pondelok) 

 
TERMÍN UKON ČENIA PODÁVANIA SÚ ŤAŽNÝCH NÁVRHOV :  

 
23.09.2013 (pondelok) do 17,00 hod. 

 
TERMÍN ZASADANIA KOMISIE   na vyhodnotenie splnenia podmienok účastníkov obchodnej 
verejnej súťaže a následného zaradenia do elektronickej aukcie: 
 
                                           25.09.2013 (streda) 
 
TERMÍN ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ  : 
 
                                           od 07.10.2013(pondelok)  – do 11.10.2013 (piatok) 
 
TERMÍN ZVEREJNENIA VÝSLEDKOV OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚ ŤAŽE : 
                                            
                                              14.10.2013 (pondelok) 
 
 
SKUTKOVÝ STAV:  
  
        Hlavné mesto SR Bratislava organizuje na ploche Hlavného a  Františkánskeho námestia 
každoročne tematicky ladené Vianočné trhy.  
        Keďže technický stav stánkov používaných od roku 2003 bol neuspokojivý, hlavné mesto 
pristúpilo k schváleniu zabezpečenia nových vianočných stánkov. Z tohto dôvodu bola vyhlásená 
architektonicko-dizajnérska súťaž s predmetom riešenia nových sezónnych stánkov, a to v zmysle 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky č. 158/2006 Z. z. o súťažiach návrhov. Predmetom súťaže bolo 
nájsť pre hlavné mesto atraktívne, inovatívne a zároveň ekonomicky hospodárne, technicky 
výhodné riešenie sezónnych stánkov, pultov a prístreškov v súlade s požiadavkami na dotvorenie 
historického centra.       

 
       Obsadenie stánkov na Vianočných trhoch 2013 bude zabezpečené realizovaním dvoch 
obchodných verejných súťaží s formou výberu víťaza pomocou elektronických aukcií v zmysle § 9a 
ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Budú realizované dve obchodné verejné súťaže : 

1. na prenájom stánkov na predaj vianočných darčekov a domácich výrobkov, 
2. na prenájom stánkov na predaj občerstvenia. 



       
Obchodné verejné súťaže budú prebiehať v dvoch kolách a to :  
- „obálkové“ kolo, v ktorom komisia, ktorých členov menuje primátor hlavného mesta, otvára 
doručené obálky a vyhodnocuje predložené ponuky v súlade s podmienkami obchodnej verejnej 
súťaže. V záujme využitia prvkov elektronickej aukcie komisia v tomto kole nevyhodnocuje 
najvýhodnejšiu ponuku, ale skonštatuje, ktorí z účastníkov splnili podmienky obchodnej verejnej 
súťaže.  
 
- „elektronická aukcia“, kedy vyhlasovateľ najskôr zadá do aukčného systému podmienky súťaže a 
údaje o jednotlivých účastníkoch, spolu s uvedením ceny, ktorú ponúkli v obálkovom kole. 
Následne zašle úspešným účastníkom pozvánku na účasť na elektronickej aukcii. 
 
 
        Na ploche Hlavného a Františkánskeho námestia bude umiestnených 80 stánkov, a to: 
50 – stánkov na predaj vianočných darčekov a domácich výrobkov 
30 – stánkov na predaj občerstvenia. 
 
        Pri stánkoch na predaj vianočných darčekov a domácich výrobkov navrhujeme nasledovné 
rozdelenie podľa jednotlivých druhov predávaného tovaru: 
 
Druh tovaru          Počet stánkov  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
ĽUV – rôzne prírodné materiály....................................................... 20 stánkov 
ĽUV – kov.......................................................................................    2 stánky 
ĽUV – keramika ..............................................................................    3 stánky 
ĽUV – šúpolie ..................................................................................   1 stánok 
ĽUV – textil .....................................................................................   2 stánky 
ĽUV – polodrahokamy ....................................................................   2 stánky 
ĽUV – drevo ....................................................................................    2 stánky 
Domáca výroba - vianočné pečivo (perníky, oblátky a pod.) ..........   3 stánky 
Domáca výroba - med, medovina, výrobky z medu ........................   4 stánky 
Vianočné darčeky komerčného charakteru.......................................  11  stánkov 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Spolu stánkov :        50 stánkov 
 
Požadovaný sortiment podľa jednotlivých druhov tovaru : 
ĽUV – ľudovoumelecké výrobky vhodné ako vianočné darčeky, ktoré sú vyrobené z rôznych 
prírodných materiálov. V prípade takýchto stánkov predajcovia ponúkajú svoje výrobky, pričom 
v stánkoch pri ktorých je uvedený presný druh materiálu môžu predajcovia predávať výrobky 
z uvedeného materiálu a to v pomere 80%  a 20% doplnkový tovar z iných materiálov.  
 
Domáca výroba - vianočné pečivo (perníky, medovníky, vianočky a iné druhy vianočných koláčov),  
                             med a medové výrobky (predaj medoviny a výrobkov z včelieho vosku)  
 
Vianočné darčeky komerčného charakteru – predaj výrobkov od veľkoobchodných reťazcov a pod. 
– všetko výrobky vhodné ako vianočné darčeky (napr. knihy, cukrovinky, vianočné ozdoby, CD). 
 
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚ ŤAŽE : 
- Uchádzač môže podať prihlášku len na jeden konkrétny druh požadovaného sortimentu. Komisia 

si vyhradzuje právo vyradiť prihlášku, ktorá bude obsahovať iný sortiment ako konkrétny typ 
stánku, na ktorý sa uchádzač prihlásil. 

 
- V prípade viacerých uchádzačov, ktorí splnili podmienky obchodnej verejnej súťaže pri jednom 

stánku, postupujú títo do záverečnej fázy výberu uchádzača formou elektronickej aukcie. 



Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii budú uvedené vo výzve na účasť 
v elektronickej aukcii zasielanej na mailovú adresu uchádzača. 

- V prípade, viacerých uchádzačov, ktorí splnia podmienky výberového konania pri jednom stánku,  
bude najvyššia navrhovaná výška nájmu považovaná za východiskovú cenu pri konečnej fáze 
výberu víťaza v elektronickej aukcii.  

- Ak sa do obchodnej verejnej súťaže na jeden predajný stánok prihlási len jeden uchádzač, ktorý 
splní   podmienky súťaže, výber elektronickou aukciou sa nekoná. 

- Uchádzač si do výberového konania môže podať len jednu písomnú prihlášku na jeden typ stánku, 
na ktorý je povinný uhradiť nami požadovanú výšku opcie! V prípade, že si jeden uchádzač podá 
do výberového konania viacero prihlášok, bude do výberového konania zaradená len tá prihláška, 
ktorej ponuka nájomného bola najvyššia. V prípade rovnakej výšky nájomného to bude tá 
prihláška, ktorá bola doručená ako jeho prvá. Opcie pri ostatných prihláškach budú uchádzačovi 
vrátené v plnej výške. 

- V prípade, že sa na predajný stánok neprihlási žiadny uchádzač, bude tento stánok zaradený do 
druhého kola elektronickej aukcie, pričom pozvánka bude zaslaná neúspešným uchádzačom v tom 
konkrétnom sortimente. 

- V jednej prihláške nesmie byť uvedených viac stánkov a ponúk. Predložené prihlášky nie je 
možné meniť a dopĺňať a ani ich upravovať po uplynutí termínu určenom na ich doručenie.  
Prihlášky, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam obchodnej verejnej súťaže (napr. 
neúplne alebo nečitateľne vyplnená prihláška a nedoložené doklady, potvrdenie o úhrade opcie), 
alebo budú doručené po stanovenom termíne budú odmietnuté a uhradené opcie vrátené v plnej 
výške. 

- Elektronické aukcie budú prebiehať tak, že uchádzači sa budú prihlasovať k vopred určenému 
stánku so sortimentom predávaného tovaru. 

 
 
MINIMÁLNA VÝŠKA NÁJOMNÉHO ZA STÁNOK  : 
 
- na predaj vianočných darčekov a domácich výrobkov ...............40,00 Eur/1deň 
- na predaj občerstvenia ............................................................   150,00 Eur/1deň 
 
        V nájomnej zmluve bude dohodnutá jednorazová  pokuta (za každé jednotlivé porušenie) za 
nedodržanie podmienok zmluvy vo výške 100,- Eur. Uvedená pokuta môže byť uložená opakovane 
pri každom porušení podmienok  zmluvy. 
 
 
Charita : 
      Pre charitatívne organizácie navrhujeme použiť pôvodné (staré) stánky v počte 5 kusov, ktoré 
nie sú predmetom obchodnej verejnej súťaže. 
 
  
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE:  
        Schválenie podmienok obchodných verejných súťaží na prenájom stánkov na predaj 
vianočných darčekov a domácich výrobkov a občerstvenia počas Vianočných trhov 2013 na 
Hlavnom a Františkánskom námestí  v termíne od 22.11.2013 do 23.12.2013 predkladáme  v súlade 
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 918/2013 zo dňa 13. 06.  
2013 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať „Návrh na schválenie podmienok 
obchodných verejných súťaží na prenájom stánkov počas Vianočných trhov 2013“. 
 
 
    



                     PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
 

 
Hlavné mesto SR Bratislava v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  týmto  
 
                                                          
                                                                  v y h l a s u j e 

 
 

obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom  stánkov na predaj vianočných darčekov a domácich výrobkov  

počas akcie Vianočné trhy 2013, ktoré sa budú konať  
  v termíne od  22.11.2013 do 23.12.2013 

                                                   na Hlavnom a Františkánskom námestí 
 
 

1. Prenajímateľ/ vyhlasovateľ: 
     Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
     Primaciálne nám.1  
     814 99 Bratislava 
     v zastúpení primátora: doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. 
      IČO: 00603481    
 
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
    Stánky na predaj vianočných darčekov a domácich výrobkov vo výmere cca 6 m2  v počte 50 ks  
    
3.  Lokalita umiestnenia stánkov : 
     Hlavné námestie a Františkánske námestie 
 
4. Účel nájmu stánkov :  
    Predaj vianočných darčekov: 
    4.1 ľudová umelecká tvorba: rôzne prírodné materiály, kov, keramika, šúpolie, textil,  
                                                           polodrahokamy, drevo a pod.  
    4.2  domáce výrobky: vianočné pečivo (perníky, oblátky a pod.), med a výrobky z medu (predaj  
                                         medoviny a výrobkov z včelieho vosku a pod.).  
    4.3 vianočné darčeky komerčného charakteru: knihy, cukrovinky vianočné ozdoby, CD a pod. 
   
5. Doba nájmu stánkov : od 22.11.2013 (piatok) – do 23.12.2013 (pondelok) – celkovo 32 dní 
 
6. Minimálna výška nájomného stánku : 40,00 EUR/1 deň 
 
7. Splatnosť nájomného : jednorazová platba pred podpisom nájomnej zmluvy 
 
8. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov : 

Súťažné podklady, t.j. tlačivo záväznej ponuky a situáciu s umiestnením stánkov je možné získať 
od 15.08.2013 na internetovej stránke www.bratislava.sk, alebo osobne prevziať na stránkovom 
pracovisku Front Office/Služby občanom na prízemí budovy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, 
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, a to v pracovné dni počas úradných hodín :  
Pondelok : 8,00 do 17,00 hod 
Utorok – Štvrtok : 8,00 do 16,00 hod 
Piatok : 8,00 – 15,00 hod. 

9. Podmienky účasti v súťaži : 



    Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – živnostníci, právnické osoby a občianske združenie.  
    Každý účastník súťaže predloží pri podávaní návrhu vyhlasovateľovi: 
    9.1  fyzická osoba – živnostník: výpis zo živnostenského registra (nie starší ako jeden mesiac), 
           právnická osoba: výpis z Obchodného registra (nie starší ako jeden mesiac), 
          občianske združenie: stanovy a registráciu, popis predmetu nájmu. 
  9.2 účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť opciu vo výške 

minimálneho nájomného za celú dobu nájmu t. j. vo výške 1280,00 Eur, a to  
v hotovosti  v pokladni Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy alebo na účet Hlavného mesta SR  
Bratislavy vedený v Československej obchodnej banke, a. s., číslo účtu:  25828453/7500, 
VS: .............., Špecifický symbol: IČO účastníka súťaže. Kópiu potvrdenia o zaplatení opcie 
sú účastníci povinní predložiť k súťažnému návrhu. 

  9.3  každý účastník súťaže môže podať prihlášku iba na jeden stánok.  
 
10. Obsah súťažného návrhu : 
      Súťažný návrh musí obsahovať: 
      10.1  záväznú ponuku, ktorá musí byť čitateľne vyplnená a zároveň musí obsahovať čitateľne  

      uvedenú e-mailovú adresu,  
      10.2   výpis zo živnostenského registra resp. obchodného registra, 
                 -  pri ľudovo-umeleckej tvorbe a  domácej výrobe v predmete činnosti uvedenej  

             v živnostenskom resp. obchodnom registri musí byť uvedená výroba ponúkaného  
             tovaru, 

                 -  pri predaji komerčných produktoch v predmete činnosti uvedenej v živnostenskom  
             resp. obchodnom registri musí  byť uvedený nákup a predaj tovaru, 

      10.3   potvrdenie o úhrade opcie, 
      10.4   vizualizáciu resp. fotodokumentáciu ponúkaných výrobkov/tovaru. 
 
11. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov : 
       Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy podané na 
       inom tlačive nebude komisia prihliadať.  
 
       Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke na adresu: 
       Magistrát hl. m. SR Bratislavy  
       Oddelenie správy nehnuteľností  
       Primaciálne nám. 1 
       814 99 Bratislava. 
 
       s označením: : 
       „Obchodná verejná súťaž – Vianočné trhy 2013, darčeky – číslo stánku ......... 
          NEOTVÁRAŤ!“ 
 
 12. Termín podávania súťažných návrhov : 
      Súťažné návrhy je možné podávať v termíne od 15.08.2013 do  23.09.2013 do 17,00 hod. 
 
             Pri záväzných súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum podateľne  

Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Záväzné súťažné návrhy nemôžu účastníci súťaže po podaní 
nijako meniť, dopĺňať ani upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných 
návrhov. Do súťaže nemožno zaradiť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom 
v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá náležitostiam, ktoré 
sú uvedené v bode 10, ako aj návrhy nečitateľne vyplnené. Takéto návrhy komisia odmietne. 

              
13. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov : 
      -  výška ponúkaného nájomného  - 70% podiel 
      -  ponúkaný sortiment – 30 %  podiel. 
 



 
14. Termín uskutočnenia aukcie: 
           Elektronické aukcie na určenie víťaza k jednotlivým stánkom podľa druhu predávaného 

tovaru sa uskutočnia v dňoch od 07.10.2013 - do 11.10.2013.  
 
15. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy : 

         Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 14.10.2013 (pondelok) na internetovej 
stránke www.bratislava.sk a na úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli magistrátu.  
Účastník, ktorý podal víťazný návrh bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 10 dní od 
zverejnenia výsledkov súťaže. Nájomné zmluvy sa budú uzatvárať od 13.11.2013 do 
15.11.2013.  
Účastníci, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne upovedomení.  

       V prípade , že sa na predajný stánok neprihlási žiadny uchádzač, bude tento stánok zaradený do 
druhého kola elektronickej aukcie, pričom pozvánka bude zaslaná neúspešným uchádzačom 
v tom konkrétnom sortimente. 

 
16. Opcia 
       V prípade, ak účastník bude v elektronickej aukcii úspešný a odmietne podpísať nájomnú 

zmluvu, opcia v tomto prípade prepadá v prospech vyhlasovateľa, pričom si vyhlasovateľ 
vyhradzuje právo úplne takéhoto účastníka vylúčiť z obchodnej verejnej súťaže. 

 
17. Výhrada zrušenia súťaže 

Hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú 
súťaž. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. 

 
18. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 

Hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje právo všetky predložené súťažné návrhy odmietnuť.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                          doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
               primátor hl. mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                  PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
 

 
Hlavné mesto SR Bratislava v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  týmto  
 
 

v y h l a s u j e 
 
 

obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom  stánkov na predaj občerstvenia počas akcie Vianočné trhy 2013, ktoré sa budú 

konať v termíne od 22.11.2013 do 23.12.2013 
na Hlavnom a Františkánskom námestí 

 
 

1.  Prenajímateľ/ vyhlasovateľ: 
     Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
     Primaciálne nám.1  
     814 99 Bratislava 
     v zastúpení primátora: doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. 
      IČO: 00603481    
 
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
    Stánky na predaj občerstvenia vo výmere cca 10 m2  v počte 30 ks  
    
3.  Lokalita umiestnenia stánkov : 
     Hlavné námestie a Františkánske námestie 
 
4. Účel nájmu stánkov :  
    Predaj hotových a varených jedál.   
     
5. Doba nájmu stánkov : od 22.11.2013 (piatok) – do 23.12.2013 (pondelok) – celkovo 32 dní 
 
6. Minimálna výška nájomného stánku : 150,00 EUR/1 deň 
 
7. Splatnosť nájomného : jednorazová platba pred podpisom nájomnej zmluvy 
 
8. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov : 

Súťažné podklady, t.j. tlačivo záväznej ponuky a situáciu s umiestnením stánkov je možné získať 
od 15.08.2013 na internetovej stránke www.bratislava.sk, alebo osobne prevziať na stránkovom 
pracovisku Front Office/Služby občanom na prízemí budovy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, 
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, a to v pracovné dni počas úradných hodín :  
Pondelok : 8,00 do 17,00 hod 
Utorok – Štvrtok : 8,00 do 16,00 hod 
Piatok : 8,00 – 15,00 hod. 
 

9. Podmienky účasti v súťaži : 
    Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – živnostníci, právnické osoby. Každý účastník súťaže 

predloží pri podávaní návrhu vyhlasovateľovi: 
    9.1  fyzická osoba – živnostník: výpis zo živnostenského registra (nie starší ako jeden mesiac), 
            právnická osoba: výpis z Obchodného registra (nie starší ako jeden mesiac), 



    9.2 účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť opciu vo výške 
minimálneho nájomného za celú dobu nájmu t. j. vo výške 4800,00 Eur, a to  
v hotovosti  v pokladni Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy alebo na účet Hlavného mesta 
SR Bratislavy vedený v Československej obchodnej banke, a. s., č. účtu:  25828453/7500, 
VS: .............., Špecifický symbol: IČO účastníka súťaže. Kópiu potvrdenia o zaplatení opcie 
sú účastníci povinní predložiť k súťažnému návrhu. 

   9.3    každý účastník súťaže môže podať prihlášku iba na jeden stánok.  
 
10. Obsah súťažného návrhu : 
      Súťažný návrh musí obsahovať: 
      10.1  záväznú ponuku, ktorá musí byť čitateľne vyplnená a zároveň musí obsahovať čitateľne  

       uvedenú e-mailovú adresu,  
      10.2   výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra, pričom v predmete podnikania      

musí byť uvedená pohostinská činnosť, výroba hotových jedál, poskytovanie služieb 
rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 

      10.3    potvrdenie o úhrade opcie. 
       
11. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov : 
       Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy podané na 
       inom tlačive nebude komisia prihliadať.  
 
       Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke na adresu: 
       Magistrát hl. m. SR Bratislavy  
       Oddelenie správy nehnuteľností  
       Primaciálne nám. 1 
       814 99 Bratislava. 
 
       s označením: : 
       „Obchodná verejná súťaž – Vianočné trhy 2013, občerstvenie – číslo stánku ....... 
           NEOTVÁRAŤ!“ 
        
12. Termín podávania súťažných návrhov : 
      Súťažné návrhy je možné podávať v termíne od 15.08.2013 do  23.09.2013 do 17,00 hod. 
 
             Pri záväzných súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum podateľne  

Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Záväzné súťažné návrhy nemôžu účastníci súťaže po podaní 
nijako meniť, dopĺňať ani upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných 
návrhov. Do súťaže nemožno zaradiť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom 
v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá náležitostiam, ktoré 
sú uvedené v bode 10, ako aj návrhy nečitateľne vyplnené. Takéto návrhy komisia odmietne. 

              
13. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov : 
      -  výška ponúkaného nájomného  - 100% podiel 
 
14. Termín uskutočnenia aukcie: 
           Elektronické aukcie na určenie víťaza k jednotlivým stánkom podľa druhu predávaného 

tovaru sa uskutočnia v dňoch od 07.10.2013 - do 11.10.2013.  
 
15. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy : 

         Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 14.10.2013 (pondelok) na internetovej 
stránke www.bratislava.sk a na úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli magistrátu.  
Účastník, ktorý podal víťazný návrh bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 10 dní od 
zverejnenia výsledkov súťaže. Nájomné zmluvy sa budú uzatvárať od 13.11.2013  
do 15.11.2013.  



Účastníci, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne upovedomení.  
       V prípade , že sa na predajný stánok neprihlási žiadny uchádzač, bude tento stánok zaradený do 

druhého kola elektronickej aukcie, pričom pozvánka bude zaslaná neúspešným uchádzačom 
v tom konkrétnom sortimente. 

 
16. Opcia 
       V prípade, ak účastník bude v elektronickej aukcii úspešný a odmietne podpísať nájomnú 

zmluvu, opcia v tomto prípade prepadá v prospech vyhlasovateľa, pričom si vyhlasovateľ 
vyhradzuje právo úplne takéhoto účastníka vylúčiť z obchodnej verejnej súťaže. 

 
17. Výhrada zrušenia súťaže 

Hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú 
súťaž. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. 

 
18. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 

Hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje právo všetky predložené súťažné návrhy odmietnuť.  
 
 
 
 
 
 
 
        
                                                                                  doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
       primátor hl. mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
 




