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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
I. alternatíva 
Schvaľuje vybratého účastníka - víťaza obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v k. ú. 
Nové Mesto, pozemkov parc. č. 11489/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1382 m2, 
parc. č. 11489/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1366 m2,  parc. č. 11489/3 - zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 143 m2, evidovaných ako parcely registra „C“, LV č. 2355, ako aj 
stavby súp. č. 36 postavenej na pozemku parc. č. 11489/1 , LV č. 2355, spolu s príslušenstvom 
a vonkajšími úpravami, Račianska 30, MIKONA s.r.o., so sídlom Trenčianska 452 v Púchove, 
IČO 31 570 364, s ponúknutou kúpnou cenou 571 000,00 Eur. 
 
 

 
II. alternatíva 
1. Neschvaľuje vybratého účastníka - víťaza obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností 
v k. ú. Nové Mesto, pozemkov parc. č. 11489/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1382 
m2, parc. č. 11489/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1366 m2,  parc. č. 11489/3 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2, evidovaných ako parcely registra „C“, LV č. 
2355, ako aj stavby súp. č. 36 postavenej na pozemku parc. č. 11489/1 , LV č. 2355, spolu 
s príslušenstvom a vonkajšími úpravami, Račianska 30, MIKONA s.r.o., so sídlom Trenčianska 
452 v Púchove, IČO 31 570 364, s ponúknutou kúpnou cenou 571 000,00 Eur. 
 
 2. Ruší obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú dňa 22.07.2013 na predaj nehnuteľností v k. ú. Nové 
Mesto, pozemkov parc. č. 11489/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1382 m2, parc. č. 
11489/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1366 m2,  parc. č. 11489/3 - zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 143 m2, evidovaných ako parcely registra „C“, LV č. 2355, ako aj stavby 
súp. č. 36 postavenej na pozemku parc. č. 11489/1 , LV č. 2355, spolu s príslušenstvom 
a vonkajšími úpravami, Račianska 30, v zmysle odseku 5 bodu 5.18. súťažných podmienok. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET   : Návrh na schválenie alebo neschválenie vybraného účastníka obchodnou 

 verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou na predaj 
 nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemkov parc. č. 11489/1, 
 parc. č. 11489/2 a parc. č. 11489/3, a stavby súp. č. 36, Račianska 30 
 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA  NEHNUTE ĽNOSTÍ 
k.ú. Nové Mesto 
 
POZEMKY  
parc. č.  druh pozemku      výmera v m2  pozn.    
11489/1 zastavaná plocha    1382                          LV č. 2355 
11489/2 zastavaná plocha   1366   LV č. 2355 
11489/3 zastavaná plocha    143   LV č. 2355 
            spolu   2891 m2 
 
STAVBA 
súp. č. 36 na parcele č. 11489/1, LV č. 2355 
 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
SKUTKOVÝ STAV    
  
 Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1177/2013 zo dňa 
26. – 27. 6. 2013 bol schválený predaj a podmienky predaja nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, 
pozemkov parc. č. 11489/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1382 m2, parc. č. 11489/2 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1366 m2,  parc. č. 11489/3 - zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 143 m2, evidovaných ako parcely registra „C“, LV č. 2355, ako aj stavby súp. č. 36 
postavenej na pozemku parc. č. 11489/1 , LV č. 2355, spolu s príslušenstvom a vonkajšími 
úpravami, Račianska 30, verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou 
aukciou.  
 Na vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž boli v stanovenom termíne doručené dva súťažné 
návrhy. 
 Dňa 04. - 05. 09. 2013 komisia na vyhodnotenie ponúk obchodnej verejnej súťaže 
vyhodnotila doručené ponuky a vybrala záujemcov, ktorí splnili podmienky obchodnej verejnej 
súťaže, ktorí v súlade s bodom 5.24 vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže postúpili do výberu 
uchádzača formou elektronickej aukcie.  
 Dňa 13. 09. 2013 sa uskutočnila elektronická aukcia do ktorej sa prihlásili dvaja 
záujemcovia o kúpu nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto. Elektronickou aukciou bol vybraný 
uchádzač s najvyššou ponúknutou cenou 571 000,00 Eur, a to spoločnosť MIKONA s.r.o., so 
sídlom Trenčianska 452  v Púchove.  
  
 V súlade s čl. 80 ods. 2 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj v súlade s 
podmienkami obchodnej verejnej súťaže, Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
schvaľuje vybraného účastníka obchodnej verejnej súťaže, ktorý predložil najvýhodnejšiu 
ponuku. 
 



Pozn.: Obchodná verejná súťaž na špecifikované nehnuteľnosti sa uskutočnila už v roku 2010, 
minimálna kúpna cena bola v súlade so znaleckým posudkom stanovená na 978 280,00 Eur 
(pričom minimálna kúpna cena za pozemky bola 569 527,00 Eur, a za stavbu s príslušenstvom 
408 753,00 Eur). Pri takto stanovenej kúpnej cene o nehnuteľnosti neprejavil záujem žiaden 
záujemca a neboli doručené žiadne súťažné návrhy. 
 
 Podľa nového znaleckého posudku č. 97/2011 zo dňa 23.12.2011, vyhotoveného znalcom 
Ing. Jánom Pechom, bola všeobecná hodnota predmetných nehnuteľností stanovená na sumu 
spolu 764 165,10 Eur, z toho pozemky na sumu 567 503,30 Eur (196,30 Eur/m2), a stavba 
spolu s príslušenstvom a vonkajšími úpravami na sumu 196 661,80 Eur.  
 
 OVS bola vyhlásená bez určenia minimálnej ceny.  Elektronickou aukciou bol vybraný 
uchádzač s najvyššou ponúknutou cenou 571 000,00 Eur (74,72 % zo všeobecnej hodnoty 
stanovenej v novom znaleckom posudku za nehnuteľnosti), a to spoločnosť MIKONA s.r.o., so 
sídlom Trenčianska 452  v Púchove. Nakoľko v návrhu kúpnej zmluvy je okrem celkovej kúpnej 
ceny uvedená aj osobitne kúpna cena za pozemky, a osobitne kúpna cena za stavbu spolu 
s príslušenstvom a vonkajšími úpravami, spoločnosť MIKONA s.r.o. so sídlom v Púchove, 
doplnila informáciu, podľa ktorej z celkovej kúpnej ceny 571 000,00 Eur, za pozemky ponúka 
cenu 500 000,00 Eur a za stavbu spolu s príslušenstvom a vonkajšími úpravami ponúka cenu     
71 000,00 Eur.  
 Obstarávacia cena stavby spolu s príslušenstvom a vonkajšími úpravami k 1.1.2013 je 
194 000,00 Eur. V prípade predaja stavby za 71 000,00 Eur, hlavné mesto vyradí zo svojho 
majetku majetok v hodnote 194 000,00 Eur.    
 
 Návrh uznesenia je spracovaný v dvoch alternatívach, a to v I. alternatíve Mestské 
zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje vybratého účastníka – víťaza obchodnej 
verejnej súťaže, v II. alternatíve Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu neschvaľuje 
vybratého účastníka – víťaza obchodnej verejnej súťaže a vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž 
ruší. 
 
Pozn.: Nakoľko účastník súťaže, ktorý bol elektronickou aukciou vybraný ako uchádzač 
s najvyššou ponúknutou cenou, je podnikateľským subjektom, je potrebné rešpektovať 
ustanovenia zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
























