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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
 

schvaľuje  
 
v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, predaj dvoch eskalátorov zn. Thyssen, určených na vyradenie, nachádzajúcich sa 
v objekte „Stará tržnica“ v Bratislave, evid. na parcele č. 96, LV č. 1656, ktoré boli v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1457/2014 vyradené ako 
časť prebytočného majetku,  formou priameho predaja : 
 
s podmienkami : 
 
1) Priamy predaj bude zverejnený v termíne do 17.07.2014 na úradnej tabuli, webovej stránke 
hlavného mesta a v regionálnej tlači. 
  
2) Podmienky priameho predaja a podklady bude možné  prevziať v dňoch od 17.07.2014 do 
31.07.2014 v čase od  9.00 hod. do 14.00 hod. 
 
3) Cenové ponuky bude možné doručiť v dňoch od 17.07.2014 do 31.07.2014 do 14.00 hod. 
 
4) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať: 
a) označenie záujemcu 
        - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum                                       
narodenie, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav, telefónne číslo. Ak je záujemca 
ženatý/vydatá, aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, 
miesto trvalého pobytu a štátnu  príslušnosť manžela/manželky. Ak je fyzická osoba podnikateľ 
je povinná predložiť spolu s návrhom aj originál výpisu živnostenského listu nie staršieho ako 1 
mesiac. 
         - u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré 
sú štatutárnym orgánom , označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, 
a predložiť výpis z obchodného registra alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu 
záujemcu, v origináli, nie starší ako 1 mesiac. 
b) označenie hnuteľnosti -  predmetu kúpy - eskalátorov,      
c) výšku ponúknutej ceny za premet kúpy - eskalátory, 
d) čestné vyhlásenie záujemcu 
          - u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade ak je záujemca ženatý/vydatá, tak 
čestné prehlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela. 
           - u právnickej osoby, že jej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym 
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného 
orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods.6 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
e) vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.122/2013 
Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý /vydatá, vyhlásenie sa 
vyžaduje aj od manžela/manželky. 



f) vyhlásenie záujemcu, že v prípade ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako 
najvýhodnejšia a mestské zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj eskalátorov, bude znášať 
všetky náklady spojené s demontážou a odvozom eskalátorov z objektu „Stará tržnica“ 
v Bratislave na vlastné náklady. 
g) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že záujemca 
nemá záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislave a voči príslušnému daňovému úradu. 
 
5) Obálky s návrhmi na priamy predaj s cenovou ponukou sa budú otvárať a návrhy sa budú 
vyhodnocovať  dňa  05.08.2014. Otváranie obálok je neverejné. 
 
6) Komisiou vybraný účastník priameho predaja podlieha schváleniu Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. Vybratému účastníkovi priameho predaja bude 
v termíne do 20.08.2014 odoslaný list s oznámením o tom, že je vybratým účastníkom 
priameho predaja, a že bol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
7)  Výsledky vyhodnotenia budú zverejnené v termíne do 20.08.2014. 
 
8) Účastníci priameho predaja sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu 
náhradu výdavkov vo výške 50,- Eur. 
  
9)  Minimálna kúpna cena za eskalátory je 36 969,012,- Eur. 
 
10) Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy predaj je  najvyššia ponúknutá kúpna cena. 
 
11) Cenová ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku v zalepenej 
obálke viditeľne označená heslom „Priamy predaj eskalátorov zn. Thyssen s cenovou ponukou 
- NEOTVÁRAŤ“. 
 
12) Celá kúpna cena bude zaplatená na účet hlavného mesta SR Bratislavy do 30 dní odo dňa 
podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.   
 
13) Hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode 
vlastníctva k eskalátorom zn. Thyssen výlučne len s vybraným účastníkom ponukového 
konania. 
 
14) Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov pri priamom predaji, ktorí 
splnili podmienky priameho predaja, bude najvyššia navrhovaná kúpna cena považovaná za 
východiskovú kúpnu cenu pri konečnej fáze výberu víťaza v elektronickej aukcii. 
 
15) Víťaz priameho predaja berie na vedomie a zaväzuje sa, že predmet priameho predaja 
odvezie z objektu „Stará tržnica“ v Bratislave na vlastné náklady.  
 
16) Priamy predaj bude vyhlásený v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kúpna zmluva bude spracovaná v zmysle 
príslušných ustanovení  Občianskeho zákonníka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dôvodová správa 
 

PREDMET   :     Návrh  na  schválenie  zámeru   predaja  eskalátorov  zn. Thyssen,  
nachádzajúcich sa v objekte „Stará tržnica“  v Bratislave, formou 
priameho predaja s cenovou ponukou 

 
ŠPECIFIKÁCIA  PREDMETU PREDAJA  
 
Dva eskalátory zn. Thyssen, nachádzajúcich sa v objekte „Stará tržnica“ v Bratislave, parc. č. 
96, evid. na LV č. 1656, v ZP č. 15/2014 pod položkami 21-M a 22-M stanovené na sumu 
30 807,51 Eur bez DPH, t.j. 36 962, 01 Eur s DPH, a to vrátane montáží oceľových konštrukcií, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou eskalátorov, v zmysle uznesenia MsZ č. 1457/2014 a Zápisu 
z vyraďovacej komisie zo dňa 14.05.2014. 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom dvoch eskalátorov zn. Thyssen, 
nachádzajúcich sa v priestoroch objektu „Stará tržnica“, súpis. č. 101484, situovanej na  
Námestí SNP 25, 811 06 Bratislava, okres Bratislava I, v obci Bratislava – mestská časť Staré 
Mesto. 
 Na objekt „Stará tržnica“ v Bratislave je evidovaná nájomná zmluva č. 078802251300 
s nájomcom ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie, podpísaná dňa 
21.06.2013, na dobu 10 rokov. 
 Dňa 26.03.2014 prijalo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesenie 
č. 1457/2014, ktorým schválilo vyradenie časti majetku ako prebytočný.  
 Dňa 14.05.2014 sa konalo zasadnutie vyraďovacej komisie, na ktorom sa v rámci 
návrhu ďalších krokov rozhodlo o príprave podkladov k prevodu vlastníctva majetku mesta 
formou priameho predaja a predajnej cene, ktorá má pozostávať z ceny eskalátorov podľa ZP č. 
15/2014 vrátane ceny za demontáž a odvoz eskalátorov.  
 Znaleckým posudkom zo dňa 28.01.2014, vypracovaným znaleckou a expertíznou 
organizáciou Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o., ktorým sa stanovoval zostatok hodnoty 
stavebných častí určených na búranie na objekte Stará tržnica, bola hodnota dvoch eskalátorov 
zn. Thyssen, určených na vyradenie, nachádzajúcich sa v objekte „Stará tržnica“ (ďalej ako 
„eskalátory“), k dátumu vyhotovenia znaleckého posudku pod položkami 21-M a 22-M 
stanovená na sumu 30 807,51 Eur bez DPH, t.j. 36 962, 01 Eur s DPH, a to vrátane montáží 
oceľových konštrukcií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou eskalátorov.    
 OPP zo dňa 9.6.2014 rozhodla, že eskalátory sa budú predávať formou priameho 
predaja už demontované, pričom demontáž na vlastné náklady si zabezpečí aktuálny nájomca 
Aliancia Stará Tržnica – občianske združenie najneskôr do 2 týždňov od tohto rozhodnutia. 
Z tohto záveru vyplýva, že predajná cena eskalátorov bude pozostávať z ceny eskalátorov 
podľa ZP č. 15/2014 vrátane ceny za ich odvoz. 
 S predmetom predaja sa postupuje v zmysle § 12 bod 2 VZN č. 18/2011 o zásadách 
hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy a predaj uvedenej nehnuteľnosti sa 
navrhuje formou priameho predaja v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.                  
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1136/2014 zo dňa 12. 06. 2014 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh na schválenie zámeru predaja 
eskalátorov zn. Thyssen, nachádzajúcich sa v objekte „Stará tržnica“  v Bratislave, 
formou priameho predaja s cenovou ponukou. 
 













































 
 

Kúpna zmluva 
č. 0488....1400 

 
 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami (ďalej ako 
„kúpna zmluva“) 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:  Milanom Ftáčnikom, primátorom mesta 
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK8975000000000025826343 
BIC-SWIFT:  CEKOSKBX 
Variabilný symbol: 488....14 
IČO:   603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
......  
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1 
 

1) Predávajúci je vlastníkom dvoch eskalátorov zn. Thyssen, nachádzajúcich sa 
v priestoroch objektu „Stará tržnica“, súpis. č. 101484, situovanej na  Námestí SNP 25, 811 
06 Bratislava, okres Bratislava I, v obci Bratislava – mestská časť Staré Mesto. 

 
2)  Znaleckým posudkom č. 15/2014 zo dňa 28.01.2014, vypracovaným znaleckou 

a expertíznou organizáciou Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o., ktorým sa stanovoval zostatok 
hodnoty stavebných častí určených na búranie na objekte Stará tržnica, bola hodnota dvoch 
eskalátorov zn. Thyssen, určených na vyradenie, nachádzajúcich sa v objekte „Stará tržnica“ 
(ďalej ako „eskalátory“), k dátumu vyhotovenia znaleckého posudku pod položkami 21-M 
a 22-M stanovená na sumu 30 807,51 Eur bez DPH, t.j. 36 962, 01 Eur s DPH, a to vrátane 
montáží oceľových konštrukcií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou eskalátorov. 
  
   3) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje eskalátory špecifikované v Čl. 1 ods. 1 
a ods. 2 kúpnej zmluvy. Predaj eskalátorov sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
 
 

Čl. 2 
 

1)  Znaleckým posudkom č. 15/2014 zo dňa 28.01.2014, ktorý vyhotovila znalecká 
a expertízna organizácia Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o., boli dva eskalátory zn. Thyssen, 
nachádzajúce sa v objekte „Stará tržnica“ v Bratislave, evid. na parcele č. 96, LV č. 1656, 
ocenené na sumu 30 807,51 Eur bez DPH, t.j. 36 962, 01 Eur s DPH, a to vrátane montáží 
oceľových konštrukcií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou eskalátorov.   
 



  2) Predávajúci predáva eskalátory, špecifikované v Čl. 1  tejto zmluvy za kúpnu cenu  
..................,- EUR, slovom ................. EUR, kupujúcim, ktorý eskalátory za túto cenu kupuje.  
 
 3) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu na účet predávajúceho (IBAN):              
SK8975000000000025826343, vedený v ČSOB, a.s., Bratislava, variabilný symbol č. 
488......14 naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 
 
 4) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas 
kúpnu cenu, sú povinní zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej 
čiastky za každý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 545 
ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. a predávajúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody 
spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 
Takisto sú kupujúci v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas povinní zaplatiť 
predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 
Občianskeho zákonníka. 

 
4) Alikvotné náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 480,- EUR (čo je 

časť nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku) uhradí kupujúci do 30 dní od podpísania 
tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami na účet hlavného mesta SR Bratislavy 
vedený v ČSOB, a.s., Bratislava,  na číslo účtu (IBAN): SK3775000000000025829413, 
variabilný symbol: 488.....14. 
 
  

Čl. 3 
 

1) Prevod eskalátorov formou priameho predaja s cenovou ponukou a podmienky 
priameho predaja schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom 
zasadnutí dňa ........ uznesením č. ............... 
 

 
2) Predávajúci dňa ............... vyhlásil v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. c) zák. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podmienky priameho predaja s cenovou 
ponukou a v súlade s ust. § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
oznámil zámer predať na základe priameho predaja s cenovou ponukou eskalátory uvedený 
v Čl. 1 kúpnej zmluvy.  

 
3) Vybratého účastníka, t. z. kupujúceho, schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 

mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa .......... uznesením č. ............... .  
 
4) Kupujúci berie na vedomie a zaväzuje sa, že predmet priameho predaja definovaný 

v Čl. 1 – eskalátory,  odvezie z objektu „Stará tržnica“ v Bratislave na vlastné náklady.  
 
 

Čl. 4 
 

 1) Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho 
písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak 
kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v stanovenej lehote. 
 
 2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 
 
 
 



 
Čl. 5 

 
 1) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v Čl. 1 kúpnej zmluvy dobre 
známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 
 
 2) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   
 
 

Čl. 7 
 
 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 
 

2) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 5 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
 
  3) Kupujúci nadobudnú vlastníctvo k predávanej hnuteľnej veci v zmysle príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka. 
 

7) Kupujúci súhlasí s použitím svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 
Z. z. pre účely tejto kúpnej zmluvy a so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
 
 

Čl. 8  
 
 1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží 
predávajúci, jeden rovnopis obdrží kupujúci.  
 
 2) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu 
uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 
podpísali. 
 
V Bratislave dňa .............................  V Bratislave dňa .......................... 
 
PREDÁVAJÚCI:    KUPUJÚCI:  
za Hlavné mesto SR Bratislava   
 
 
 
..............................................   ................................................... 
Milan Ftá čnik  
primátor        
        
               
 
 
 






