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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

vybraného účastníka – obchodnou verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou 
aukciou na predaj pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2937/10 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 98 m2, evidovaného ako parcela registra „C“, LV č. 46,  Assad Ali, s ponúknutou 
kúpnou cenou 40 180,00 Eur.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET   : Návrh na schválenie vybraného účastníka obchodnou verejnou súťažou  
                                      formou výberu víťaza elektronickou aukciou na predaj pozemku                  

  v  Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2937/10, Mlynská dolina  
  Bratislava 

 
  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU  
 
parc. č.  druh pozemku      výmera v m2  pozn.    
2937/10       zastavané plochy a nádvoria       98                                       LV č. 46        
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
  
 Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1471/2014 zo dňa 
26.3.2014 bol schválený predaj a podmienky predaja pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 
2937/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 98 m2, evidovaného ako parcela registra „C“, 
LV  č. 46, verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou.  
 Predmet obchodnej verejnej súťaže bol znaleckým posudkom č. 25/2013 zo dňa, 
vyhotoveným znalcom Ing. Milošom Golianom, Hlaváčikova 23, 841 05 Bratislava, ohodnotený 
na sumu 151,83 Eur/m2, čo  pri výmere 98 m2 predstavuje sumu 14 879,34 Eur. 
 Dňa 20.5.2014 komisia na vyhodnotenie ponúk obchodnej verejnej súťaže vyhodnotila 
doručené ponuky a vybrala záujemcov, ktorí splnili podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktorí 
v súlade s bodom 2.20 vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže postúpili do výberu uchádzača 
formou elektronickej aukcie (ponuky boli vo výške 8 000,00 Eur a 16 660,00 Eur a 40 180,00 
Eur ).  
 Dňa 30.5.2014 sa uskutočnila elektronická aukcia do ktorej sa prihlásili traja  
záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves. Elektronickou aukciou bol vybraný 
uchádzač s najvyššou ponúknutou cenou 40 180,00 Eur, a to,  Assad Ali.  
 Elektronickou aukciou bola kúpna cena zhodná s najvyššie ponúknutou kúpnou 
cenou v rámci obálkového kola. Použitím elektronickej aukcie neprišlo k ďalšiemu 
zvýšeniu ceny.  
 Podľa podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou formou 
tento podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na základe 
uznesenia č. 698/2012 zo dňa 27. – 28. 9. 2012. 
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HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie správy nehnuteľností

Naše číslo
MAGS OOR/2014

Vybavuje/linka
Ing. Kiczegová/133

Bratislava
02. 04. 2014

Vec
Odpis uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 147112014 zo
dňa 26. 03. 2014, prijatého k návrhu na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves,
Mlynská dolina, parc. č. 2937/10, formou obchodnej verejnej sút'aže a schválenie
podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 1471/2014
zo dňa 26.03.2014

schvaľuje
podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku registra "C" vk. Ú. Karlova Ves, parc. Č. 2937/10 - zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 98 m2, LV Č. 46, Mlynská dolina, Bratislava, formou obchodnej verejnej
súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, s osobitne
schválenými podmienkami podľa vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže, ktoré tvoria
neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.

f
Mgr. Dagmar Kramplová

vedúca organizačného oddelenia
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne nám. 1, II. poschodie, Č. dverí 221

TELEFÓN FAX BANKOVÉ SPOJENIE
07/59356133 07/59356500 VÚB 6327012/0200

IČO
603481

INTERNET E-MAIL
www.bratislava.skoor@bratislava.sk

mailto:www.bratislava.skoor@bratislava.sk


Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1,81499 Bratislava, IČO: 00603481

zastúpené doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., primátorom

podľa § 9a ods.l písm. a) zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, a podľa § § 281 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov,

obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti
v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie,

1. Predávajúci - vyhlasovateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. Č. 1
814 99 Bratislava
v zastúpení primátora: doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc.
IČO: 00603481
číslo účtu: (IBAN) SK8975000000000025826343
BIC-SWIFT: CEKOSKBX

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predaj pozemku v Bratislave, k. Ú. Karlova Ves, parc. Č. 2937/1 O - zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 98 m2

, na ulici Staré Grunty v Mlynskej doline v Bratislave.
Súťažný návrh je možné podať len na kúpu uvedeného pozemku v celosti.

Meno a priezvisku: Mgr. Martina Dobiašová
Číslo telefónu: 02/59356361
E-mail: dobiasova@bratislava.sk

mailto:dobiasova@bratislava.sk


Obsah návrhu na uzavretie zmluvy
1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy:

Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, podľa § 588
a nasl. Občianskeho zákonníka musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho
predložiť minimálne v šiestich vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných
účastníkom súťaže s overeným podpisom.
Musí obsahovať najmä:
1.1

a) Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie
bankového spojenia.

b) Identifikačné údaje účastníka súťaže (ďalej aj "kupujúci")
1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára,

adresu sídla, IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná
kúpna cena, číslo telefónu, e-mail,

2. ak ide o fyzickú osobu - podnikatel'a: meno a priezvisko, rodné priezvisko,
adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie
bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu, e-
mail,

3. ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého
pobytu, rodné číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná
kúpna cena, číslo telefónu, e-mail.

c) Predmet obchodnej verejnej súťaže.
d) Návrh kúpnej ceny za pozemok.
e) Spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet

vyhlasovateľa najneskôr do 30 dní odo dňa podpíSania kúpnej zmluvy oboma
zmluvnými stranami, a to na základe fotokópie kúpnej zmluvy podpísanej oboma
zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 10 dní po pripísaní kúpnej ceny na
svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Originál
kúpnej zmluvy vyhlasovateľ odovzdá kupujúcemu najneskôr do 10 dní od zaplatenia
kúpnej ceny.

±) V prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v lehote do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej
zmluvy oboma zmluvnými stranami celú kúpnu cenu, vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo od zmluvy odstúpiť a zmluva sa od počiatku zrušuje.

g) Vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných
údajov v zmysle zákona Č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

h) Záväzok kupujúceho uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho
poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako
aj náklady za vyhotovenie znaleckého posudku. Kolkové známky za podanie návrhu do
katastra nehnuteľností vybratý účastník súťaže predloží do konca lehoty stanovenej na
zaplatenie kúpnej ceny kontaktnej osobe vyhlasovateľa.



1.2

a) Vzor súfažného návrhu kúpnej zmluvy je prílohou súfažných podmienok. Účastník
súfaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Ustanovenia
návrhu kúpnej zmluvy v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. Účastník je povinný
doplniť údaje uvedené v podbode 1.1 písm. b), d) apodbode 1.3 týchto podmienok
a návrh vlastnoručne podpísať.

b) Návrh kúpnej zmluvy musí byf spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť
minimálne v šiestich vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom
súťaže. Podpisy účastníkov súťaže na návrhu kúpnej zmluvy musia byf úradne
overené.
Vyhlasovateľ súfaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ak nebudú splnené
podmienky v podbode 1.2 písm. a), b).

1.3 Účastník súťaže je povinný v súťažnom návrhu uviesť ním navrhovanú kúpnu cenu
za pozemok parc. Č. 2937/10 vo výmere 98 m2

, k. Ú. Karlova Ves.
Pozemok parc. Č. 2937/10 bol ocenený znaleckým posudkom Č. 25/2013
zo dňa 11. 4. 2013.
Podľa tohto znaleckého posudku všeobecná hodnota pozemku parc. Č. 2937/1 O vo
výmere 98 m2 je 14879,34 Eur, a vychádza zjednotkovej ceny pozemku 151,83
Eur/m2.

Vyhlasovateľ súťaže odmietne každý návrh, kde minimálna cena ponúknutá účastníkom
súfaže v návrhu kúpnej zmluvy bude nižšia ako 50 % z hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom.

2.1 Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného návrhu zložiť finančnú
zábezpeku zo svojho účtu vo výške 744,00 Eur, čo predstavuje 5% z všeobecnej
hodnoty prevádzanej nehnuteľnosti, prevodom na číslo účtu vyhlasovateľa súťaže:
JBAN SK7275000000000025824903, BIC-SWIFT: CEKOSKBX, ČSOB, a. s.,

variabilný symbol: 20147072. O tomto prevode predloží spolu so súfažným návrhom
doklad o úhrade z banky. Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania
na účet vyhlasovateľa.

2.2 Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súfažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu
výdavkov vyhlasovateľovi vo výške 50,00 Eur, a to v hotovosti, v pokladni Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy, s uvedením VS: 20147072. Originál alebo kópiu
potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú účastníci súťaže povinní priložiť
k súťažnému návrhu do zalepenej obálky s označením podľa bodu 2 podbodu 2.9.
týchto podmie,nok. Táto náhrada sa účastníkovi súťaže nevracia.

2.4 Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa
ukončenia súfaže. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súfažného



návrhu bude zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa vyhláse\
súťaže za zrušenú, alebo odo dňa odmietnutia súťažného návrhu.

2.5 V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník akýmkoľvek spôsobom zmarí
uzavretie zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.

2.6 Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného
návrhu dovŕšiť vek 18 rokov.

2.7 Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie
súťažných návrhov.

2.8 Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh
podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy.
Predložený návrh nie je možné meniť a dopÍňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty
určenej na predkladanie súťažných návrhov.

2.9 Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta
SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením
mena a poštovej adresy účastníka s označením: "Obchodná verejná súťaž predaj
pozemku - k. Ú. Karlova Ves, Mlynská dolina - NEOTVÁRAŤ" v pracovných dňoch
od 09. 04. 2014 do 15.05.2014 do 14,00 hod, alebo zaslaný v dňoch od 09.04.2014
do 15. 05.2014 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným
označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia
návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

2.10 Súťažné podmienky a podklady je možné získať:
a) v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa nachádza na prízemí

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v pracovných dňoch od 09. 04. 2014 do
15.05.2014 v čase od 9,00 h do 14,00 h,

b) na internetovej stránke mesta: www.bratislava.sk

2.11 Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú
vyhodnocovať dňa 20.05.2014. Otváranie obálok je neverejné.

2.12 Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Mestským
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. Vybratému účastníkovi súťaže bude
v lehote do 12.07.2014 odoslaný list s oznámením o tom, že je vybratým účastníkom
súťaže a že bol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy.

2.13 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu
kúpnej zmluvy zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci
súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na

http://www.bratislava.sk


úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy ana internetovej stránke
www.bratislava.sk

2.14 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude
zodpovedať podmienkam súťaže, budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení
súťaže, alebo minimálna cena ponúknutá účastníkom súťaže bude nižšia ako 50 %
z hodnoty stanovenej znaleckým posudkom.

2.15 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Odmietnutie
predložených návrhov pod podbodom 2.13 apodbodom 2.14 odošle vyhlasovateľ
účastníkom listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

2.16 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu
z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej
súťaže.

2.17 Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto
obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich
účasťou v súťaži.

2.18 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva
k nehnuteľnosti výlučne len s víťazom súťaže.

2.19 Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 12. 07. 2014 na
internetovej stránke mesta : www.bratislava.sk ako aj na úradnej tabuli Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy.

2.20
a) Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v obchodnej verejnej

súťaži, ktorí splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššia navrhovaná kúpna cena
v článku III. kúpnej zmluvy považovaná za východiskovú kúpnu cenu pri konečnej
fáze výberu víťaza v elektronickej aukcii.

b) V prípade viacerých účastníkov, ktorí splnili podmienky obchodnej verejnej súťaže,
postupujú títo do záverečnej fázy výberu uchádzača formou elektronickej aukcie.
Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii budú uvedené v pozvánke na
účasť v elektronickej aukcii.

c) Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý splní podmienky súťaže, výber
elektronickou aukciou sa nekoná. Aj v tomto prípade podlieha vybratý účastník
schváleniu mestským zastupiteľstvom v súlade spodbodom 2.12 týchto podmienok.

d) Vybratý účastník v elektronickej aukcii sa zaväzuje predložiť upravený návrh
priloženej kúpnej zmluvy v článku III. (kúpna cena), v ktorom uvedie kúpnu cenu
podľa výsledku elektronickej aukcie v lehote do 10 dní od doručeného písomného
oznámenia že je víťaz.

http://www.bratislava.sk
http://www.bratislava.sk


3.1 Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena, toto
sa primeranie vzťahuje aj v prípade použitia prvkov elektronickej aukcie.

Súťažný návrh musí obsahovať:
l. Návrh kúpnej zmluvy podľa priloženého vzoru doplneného účastníkom podľa podbodu 1.1

písm. b), d) apodbodu 1.3.
2. Potvrdenie o finančnej zábezpeke v zmysle bodu 2 podbod 2.1.
3. Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej úhrady výdavkov vyhlasovateľa v zmysle bodu 2

podbod 2.2.

CISumár základných termínov obchodnej verejnej súťaže

1. Termín zverejnenia obchodnej verejnej súťaže najneskôr dňa 09.04.2014.
2. Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov od 09. 04.2014 do 15. 05. 2014 v čase

od 09,00 h do 14,00 h
3. Termín predkladania súťažných návrhov od 09. 04. 2014 do 15. 05. 2014 do 14,00 h
4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov - 20.05.2014.
5. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 12. 07. 2014.

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy
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Protokol platný za:'" aktuálny stav T

Vstupné ceny [ Sút'ažné kolo (3(l05, 1409:00:00) T I
Imbrazii

Názov výberového konania:

Typ výberového konania:

Dátum vytvorenia e-aukčného prípadu v
systéme:

Dátum odoslania Výzvy na účasť vo
výberovom konani:

Začiatok Súťažné kolo:

Ukonče nie Súťažné kolo:

OVS - Mlynská dolina

ERMMA (predaj) (id:1390)

2014-05-2014:16:02

2014-05-3009:00:00

2014-05-3009:20:00

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ: 814 99, Slovenská Republika,
Helena Klinčeková, +421259356197, klincekova@bratislava.sk

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ: 814 99, Slovenská Republika,
Helena Klinčeková, +421259356197, klincekova@bratislava.sk

l-·.,..········ ..···'"

Mena:

Pre určenie poradia účastnikov je
rozhodujúce:

Počet položiek celkom:

Počet aktivnych položiek:

Počet položiek započitavaných do
celkovej sumy:

Protokol je platný k:

Protokol vygenerovaný v:

30.05.201409:25:15

30.05.201409:25:15

Inq.lIJi Assad

PhDr. Elena Valentová

Štefan Ráž

40180.00

16660.00 2

8000.00 3

Zmluvná cena: -

Zmluvný dodávatel' :

Zmluvná cena dodatok:-

mailto:klincekova@bratislava.sk
mailto:klincekova@bratislava.sk


Typ výberového konania

Čas vyhlásenia:

Čas ukončenia:

Účastník:

Mena:

Pre určenie poradia účastnikov je
rozhodujúce:

Medzikolo

Súťažné kolo

Názov položky

pozemok registra "C" parc. č.
2937/10 k. ú. Karlova Ves

Názov výberového konania:

Typ výberového konania

Čas vyhlásenia:

Čas ukončenia:

Účastnik:

Mena:

Medzikolo

Súťažné kolo

pozemok registra "C" parc. č.
2937/10 k. ú. Karlova Ves

ERMMA (predaj) (id:1390)

23.05.201408:30

30.05.201409:20

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ: 814 99, Slovenská Republika,
Helena Klinčeková, +421 259356 197, klincekova@bratislava.sk

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ: 814 99, Slovenská Republika,
;ii Helena Klinčeková, +421259356197, klincekova@bratislava.sk

" PhDr. Elena Valentová

23.05.1408:30:00

30.05.1409:00:00

07:00:30

00:00:20

00:00:00

00:00:00

OVS - Mlynská dolina

ERMIMA (predaj) (id:1390)

23.05.201408:30

30.05.201409:20

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ: 814 99, Slovenská Republika,
Helena Klinčeková, +421259356197, klincekova@bratislava.sk

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ: 814 99, Slovenská Republika,
Helena Klinčeková, +421 259356197, klincekova@bratislava.sk

23.05.1408:30:00

30.05.1409:00:00

07:00:30

00:00:20

00:00:00

00:00:00

mailto:klincekova@bratislava.sk
mailto:klincekova@bratislava.sk
mailto:klincekova@bratislava.sk
mailto:klincekova@bratislava.sk


Názov výberového konania:

Typ výberového konania

Čas vyhlásenia:

Čas ukončenia:

Účastnik:

Mena:

Pre určenie poradia účastnikov je
rozhodujúce:

!·OVS· Mlynská dolina

rERMMA (predaj) (id:1390)
"
23.05.201408:30

30.05.201409:20

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ: 814 99, Slovenská Repub)ika,
He/ena Klinčeková, +421 259356197, klincekova@bratislava.sk I
Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ: 814 99, Slovenská Republika,
Helena Klinčeková, +421259356197, klincekova@bratislava.sk

Štefan Ráž

EUR

Oížka (dni, hod., min.)

07:00:30

00:00:20

00:00:00

00:00:00

Medzikolo

Sút'ažné kolo

Názov položky

pozemok registra "C" parc. č.
2937/10 k. Ú. Karlova Ves

23.05.1408:30:00

30.05.1409:00:00

mailto:klincekova@bratislava.sk
mailto:klincekova@bratislava.sk


dI:-<z"
_ ..... -~ ._ -, .

Protokol platný za: Iaktuálny stav

Vs tupné ceny

I Zobraz I
ISút'ažné kolo (30.05.14 09:00:00) "l

l.

:\,.

Názov výberového konania:

Typ výberového konania:

Dátum vytvorenia e-aukčného pripadu v
systéme:

Dátum odoslania Výzvy na účasť vo
výberovom konaní:

Začiatok Súťažné kolo:

Ukončenie Súťažné kolo:

Mena:

Pre určenie poradia účastnikov je
rozhodujúce:

Počet položiek celkom:

Počet aktivnych položiek:

Počet položiek započitavaných do
celkovej sumy:

Protokol je platný k:

Protokol vygenerovaný v:

Ing. Ali Assad

PhDr. Elena Valentová

Štefan Ráž

OVS - Mlynská dolina

ERMMA (predaj) (id:1390)

2014-05-2014:16:02

2014-05-3009:00:00

2014-05-3009:20:00

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ: 814 99, Si'o~n~'k;; R-epublika.
Helena Klinčeková, +421 259356 197. klincekova@bratislava.sk

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Primaciálne námestie 1. Bratislava. PSČ: 81499. Slovenská Republika,
Helena Klinčeková. +421 259356197, klincekova@bratislava.sk

30.05.201409:25:27

30.05.201409:25:27

40180.00

16660.00

8000.00

40180.00

16660.00

8000.00

Názov výberového konania:

Typ výberového konania

Dátum vytvorenia e-aukčného
prípadu v systéme:

Dátum odoslania Výzvy na účasť vo

OVS - Mlynská dolina

ERMMA (predaj) (id:1390)

2014-05-2014:16:02

mailto:klincekova@bratislava.sk
mailto:klincekova@bratislava.sk


Začiatok Súťažné kolo:

Ukončenie Súťažné kolo:

Účastnik:

Mena:

Pre určenie poradia účastnikov je
rozhodujúce:

Protokol je IJlatný k:

Protokol vygenerovaný v:

2014-05-3009:00:00

2014-05-3009:20:00

Magistrat Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciaine namestie 1, Bratislava, PSČ: 814 99, Slovenska Republika,
Helena Klinčekava, +421259356197, klincekova@bratislava.sk

Magistrat Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciaine namestie 1, Bratislava, PSČ: 814 99, Slovenska Republika,
Helena Klinčekova, +421 259356197, klincekova@bratislava.sk

PhDr. Elena Valentava (

EUR

30.05.201409:25:27

30.05.201409:25:27

Medzikolo

Súťažné kolo

Názov položky

pozemok registra "c" parc. Č.

2937110 k. Ú. Karlova Ves

Názov výberového konania:

Typ výberového konania

Dátum vytvorenia e-aukčného
prípadu v systéme:

Dátum odoslania Výzvy na účasť vo
výberovom konani:

Začiatok Súťažné kolo:

Ukončenie Súťažné kolo:

Účastnik:

Mena:

Pre určenie poradia účastnikov je
rozhodujúce:

Protokol je platný k:

Protokol vygenerovaný v:

23.05.1408:30:00

30.05.1409:00:00

00:00:00

00:00:00

07:00:30

00:00:20

avs - Mynská dolina

ERMMA (predaj) (id:1390)

2014-05-2014:16:02

2014-05-3009:00:00

2014-05-3009:20:00
- -_.- --,---

IItlagistrat Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ: 814 99, Slovenská Republika,
Helena Klinčekava, +421259356197, klincekova@bratislava.sk

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ: 814 99, Slovens ká Republika,
Helena Klinčeková, +421259356197, klincekova@bratislava.sk

Ing. AJi Assad

EUR

30.05.201409:25:27

30.05.201409:25:27

Medzikolo

Súťažné kolo

pozemok registra "c" parc. Č.

2937110 k. Ú. Karlova Ves

23.05.1408:30:00

30.05.1409:00:00

07:00:30

00:00:20

00:00:00

00:00:00

mailto:klincekova@bratislava.sk
mailto:klincekova@bratislava.sk
mailto:klincekova@bratislava.sk
mailto:klincekova@bratislava.sk


Medzikolo

I Názov položky

pozemok registra "e" parc. Č. 2937/10 k. Ú.

Karlova Vr:JS;;\
o'

I Najlepšia hodnota I Účastník

Súťažné kolo

Poradie I Názov položky

pozemok registra "e" parc. Č. 2937/10 k. Ú.

Karlova Ves

INajlepšia hodnota I Účastník

Rozdiel 1 v (%) - Rozdiel najlepšej ponuky a výstupnej cenyv %
Rozdiel 1 v (EUR) - Rozdiel najlepšej ponuky a výstupnej ceny v EUR
~ - Táto položka bola označená ako nezapočítatel'ná. Znamená to, že uvedenú ponuku položky nebude systém
započitavať do celkovej sumy účas tnika.


