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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
predaj, ktorého predmetom bude nehnuteľnosť v k. ú. Vinohrady, a to pozemok parc.
č. 6322/2 - záhrady vo výmere 68 m2, evidovaný ako parcela registra „C“ na LV č. 6747,
formou priameho predaja s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja,
podľa § 9a ods.1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
s podmienkami:
1) Zámer hlavného mesta SR Bratislavy predať pozemok registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady,
parc. č. 6322/2 – záhrady vo výmere 68 m2, podľa § 9a ods.1 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, bude spolu s podmienkami tohto
predaja zverejnený v termíne od 2.12.2015 do 15.1.2016 na úradnej tabuli, webovej stránke
hlavného mesta a v tlači.
2) Podmienky priameho predaja a podklady bude možné prevziať:
a) v servise pre občanov ( FRONT OFFICE), ktorý sa nachádza na prízemí Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy v pracovných dňoch od 2.12.2015 do 15.1.2016 v čase od
9.00 hod. do 14.00 hod.
b) na internetovej stránke mesta: www.bratislava.sk
3) Cenové ponuky k priamemu predaju musia byť doručené:
a) osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99
Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy záujemcu – účastníka
priameho predaja s označením: „ Priamy predaj – k. ú. Vinohrady, Jaskový rad –
NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 2.12.2015 do 15.1.2016 do 14.00 hod.
b) písomne na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením
v obálke v dňoch od 2.12.2015 do 15.1.2016. Za deň doručenia návrhu poštou sa rozumie
deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
4) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
a) označenie záujemcu
- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum
narodenia, 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.

b) označenie nehnuteľnosti - pozemku, predmetu kúpy, a to: číslo parcely, druh pozemku,
katastrálne územie a výmeru.
c) navrhovanú kúpnu cenu za pozemok,
d) čestné vyhlásenie záujemcu,
- u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9 ods.6 zák. SNR 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 nie je zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu,
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo
dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9 ods.6 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
e) vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona SNR
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 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 predmetného pozemku,
bude znášať všetky náklady spojené s prevodom ( správny poplatok z návrhu na vklad, ako aj
náklady na vyhotovenie znaleckého posudku).
6) Obálky s návrhmi na priamy predaj s ponukou sa budú otvárať a návrhy sa budú
vyhodnocovať dňa 20.1.2016.
7) Komisiou vybraný účastník priameho predaja podlieha schváleniu Mestským
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. Vybratému účastníkovi priameho predaja
bude v lehote do 15 dní od prerokovania materiálu týkajúceho sa schvaľovania vybratého
účastníka Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy odoslaný list
s oznámením, že je vybratým účastníkom priameho predaja a že bol schválený Mestským
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy.
8) Výsledky vyhodnotenia budú zverejnené v termíne do 15 dní od prerokovania materiálu
týkajúceho sa schvaľovania vybratého účastníka Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta
SR Bratislavy.
9) Účastníci priameho predaja sú povinní pred podaním návrhu na priamy predaj zaplatiť
paušálnu náhradu výdavkov vo výške 50,00 Eur.
10) Minimálna kúpna cena za pozemok je 12 635,76 Eur.
11 ) Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy predaj je najvyššia ponúknutá kúpna cena.
12) Cenová ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku v zalepenej
obálke viditeľne označená heslom „ priamy predaj nehnuteľnosti – k. ú. Vinohrady - parc.
č.6322/2 – NEOTVÁRAŤ.
13) Celá kúpna cena bude zaplatená na účet hlavného mesta SR Bratislavy do 30 dní odo dňa
podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
15) V prípade, že budú doručené dve rovnaké ponuky, víťaz bude určený losovaním komisiou
určenou na vyhodnotenie ponúk.
16) Priamy predaj bude vyhlásený podľa § 9a ods.1 písm. c) zákona SNR č. 258/2009 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.

17) Predložený návrh, t. z. návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka.

Dôvodová správa
PREDMET

:

Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v k. ú. Vinohrady,
parc. č. 6322/2, formou priameho predaja s cenovou ponukou

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU
parc. č.
6322/2

druh pozemku
záhrady

výmera v m2
68

pozn.
LV 6747

SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom predaja je pozemok uvedený v špecifikácii.
Dôvod a účel žiadosti
O odkúpenie pozemku požiadal Mgr. Andrej Hornáček.
Svoju žiadosť odôvodnil tým, že predmetný pozemok sa nachádza vedľa pozemku na
ktorom je umiestnený bytový dom „Jaskový rad“, v ktorom vlastní byt a mal by záujem
predmetný pozemok skultivovať a využívať ho ako záhradku.
Miestnou obhliadkou sme zistili, že predmetný pozemok je susedným k pozemku parc.
č. 6322/1, ktorý je vo vlastníctve MUDr. Jozefa Lukáča, ktorý nám listom zo dňa 28.11.2014
oznámil, že predmetný pozemok neužíva, ale nakoľko bol neudržiavaný, porastený burinou
a náletovými krovinami, ktoré sa šírili na jeho pozemok, začal pozemok čistiť a kosiť.
Žiadateľovi o kúpu predmetného pozemku sme oznámili, že pri predaji nie je možné
postupovať podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko osobitný zreteľ v danom
prípade nie je naplnený.
Funkčné využite územia, ktorého súčasťou je záujmový pozemok je málopodlažná
zástavba obytného územia, stabilizované územie.
Pozemok je nezastavaný, je situovaný v susedstve stavby – rodinného domu na parc. č.
6319, ktorý je vo vlastníctve MUDr. Jozefa Lukáča. Pozemok je prístupný z verejnej
komunikácie iba cez cudzie pozemky. Vzhľadom na jeho umiestnenie nie je pre hlavné mesto
SR Bratislavu inak využiteľný.
Stanovenie kúpnej ceny
K navrhovanému predaju bol vyhotovený znalecký posudok č. 165/2015 zo dňa
24.9.2015, ktorý vypracoval Ing. Peter Kapusta, Silvánska 15, Bratislava, ktorý bol vybratý
na základe elektronického náhodného výberu znalcov.
Jednotková cena
Jednotková hodnota vyššie špecifikovaných pozemkov bola znaleckým posudkom
stanovená na 185,82 Eur/m2 . Pri celkovej výmere 68 m2 bola všeobecná hodnota pozemkov
stanovená na sumu 12 635,76 Eur.

Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia primátora č. 28/2011
7,00 Eur/m2/rok, tzn. celkom 476,00 Eur/rok
Zdôvodnenie priameho predaja s cenovou ponukou
Predmetný pozemok uvedený v špecifikácii pozemkov navrhujeme predať podľa § 9a
ods.1 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
priamy predaj s cenovou ponukou.
Predmetný pozemok je situovaný v blízkosti obytného domu „ Jaskový rad “ . Pri
predaji nie je možné postupovať podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko
osobitný zreteľ v danom prípade nie je naplnený.
Stanoviská odborných útvarov magistrátu
Stanovisko oddelenia územného rozvoja mesta:
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje
pre územie, ktorého súčasťou je predmetný pozemok: funkčné využitie územia: málopodlažná
zástavba obytného územia
Stanovisko technickej infraštruktúry:
Bez pripomienok.
Súborné stanovisko oddelenia dopravy:
Súhlasia s predajom.
Stanovisko oddelenia životného prostredia a mestskej zelene:
S predajom pozemku súhlasí.

Stanovisko starostu MČ Bratislava – Nové Mesto:
Súhlasné

pozemok p.č.6322/2 k.ú.Vinohrady

Kúpna zmluva
č.
uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka medzi
zmluvnými stranami
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
zastúpené
: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor mesta
: Československá obchodná banka, a.s.
Peňažný ústav
Číslo účtu
: 25826343/7500
Variabilný symbol :
IČO
: 603 481
(ďalej len „predávajúci“)
a
I.
Meno a priezvisko, rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
Rodné číslo:
Bankové spojenie:
Číslo telefónu:
E-mail:
(ďalej len „kupujúci“)
(platí pre fyzickú osobu)
II.
Obchodné meno:
Zastúpené:
Adresa sídla:
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu ...........................,
Oddiel:....................., vložka č. ...................
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Číslo telefónu:
E-mail:
(ďalej len „kupujúci“)
(platí pre právnickú osobu)
III.
Meno a priezvisko, rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
Rodné číslo:
Bankové spojenie:
Číslo živnostenského oprávnenia:
Číslo telefónu:
E-mail:
(ďalej len „kupujúci“)
(platí pre fyzickú osobu – podnikateľa)
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Článok I.
Predmet zmluvy
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, parc.
č. 6322/2 – záhrady vo výmere 68 m2, evidovaného na LV č. 6747.
2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje pozemok registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady,
parc. č. 6322/2 – záhrady vo výmere 68 m2, evidovaný na LV č. 6747.
3) Predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 6322/2 – záhrady vo
výmere 68 m2, evidovaný na LV č. 6747 sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.

Článok II.
Kúpna cena
1) Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v článku I. tejto zmluvy, pozemok registra
„C“KN nachádzajúci sa v k. ú. Vinohrady, parc. č. 6322/2 – záhrady vo výmere 68 m2,
evidovaný na LV č. 6747, za kúpnu cenu celkom ....................,- Eur (slovom .................. Eur),
kupujúcemu, ktorý ho kupuje za túto cenu v celosti do svojho výlučného vlastníctva. Predaj sa
uskutočňuje podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení
neskorších predpisov.
2) Kúpnu cenu vo výške ...........................Eur, slovom:..........................Eur je kupujúci
povinný zaplatiť na účet predávajúceho číslo účtu : (IBAN) SK8975000000000025826343,
BIC-SWIFT: CEKOSKBX, ČSOB, a.s., variabilný symbol č. .................... naraz do 30 dní
odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
3) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 165/2015 zo dňa 24.9.2015
vypracovaného znalcom
Ing.
Petrom
Kapustom vo výške 110,00 Eur,
slovom.......................Eur uhradí kupujúci do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy
oboma zmluvnými stranami na účet predávajúceho číslo účtu : (IBAN)
SK3775000000000025829413, BIC-SWIFT: CEKOSKBX, ČSOB, a.s., variabilný symbol č.
....................
(Ak budú nehnuteľnosť kupovať manželia do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, potom slová „do výlučného vlastníctva“ nahradia slovami „do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov“. Ak budú kupujúci kupovať nehnuteľnosť
do podielového spoluvlastníctva, potom slová „do výlučného vlastníctva“ nahradia
slovami „do podielového spoluvlastníctva“ a uvedú veľkosti podielov.)

4) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas
dohodnutú kúpnu cenu, je povinný 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 je kupujúci v prípade neuhradenia dohodnutej kúpnej ceny riadne a včas povinný
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zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2
Občianskeho zákonníka.

Článok III.
Splnenie podmienok prevodu

1) Prevod nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. 1 tejto zmluvy formou priameho predaja
s cenovou ponukou a podmienky priameho predaja schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného
mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa............................
2) Zámer hlavného mesta SR Bratislavy predať nehnuteľnosť špecifikovanú v čl. 1 tejto
zmluvy formou priameho predaja s cenovou ponukou bol dňa .....riadne zverejnený, a to na
úradnej tabuli hlavného mesta SR Bratislavy, na internetovej stránke hlavného mesta SR
Bratislavy, ako aj v regionálnej tlači.
3) Vybratého účastníka, t.j. kupujúceho, schválilo mestské zastupiteľstvo hlavného
mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa ..........uznesením č...........

Článok IV.
Informácia o stave predmetu kúpy

1) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v článku I. tejto zmluvy, dobre
známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza.
2) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v článku I., a to s územnoplánovacou
informáciou zo dňa ................., so súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa
...................., ďalej so stanoviskami referátu generelov technickej infraštruktúry zo dňa
........................... a oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa
.............................., kupujúci berie tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať
podmienky v nich stanovené.

Článok V
Všeobecná hodnota predmetu
1) Znaleckým posudkom č. 165/2015 zo dňa 24.9.2015, ktorý vyhotovil Ing. Peter
Kapusta, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, bol pozemok
registra „C“KN parc. č. 6322/2 ocenený sumou 185,82 Eur/m2, t. z. všeobecná hodnota
predmetného pozemku predstavuje sumu 12 635,76 Eur.
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Článok VI
Ťarchy
1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy,
bremená ani iné právne povinnosti.
2) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto
kúpnej zmluvy uplatnený nárok na navrátenia vlastníctva k predmetu predaja.
Článok VII
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
1) Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu naraz do 30
dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami, predávajúci si vyhradzuje
právo od tejto zmluvy odstúpiť a v takom prípade sa táto zmluva od počiatku zrušuje.
V prípade zrušenia zmluvy sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení
občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá.

Článok VIII
Osobitné ustanovenia
1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými
stranami.
2) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.
3) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci pri dodržaní podmienok
stanovených v čl. II. tejto zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny, ako aj nákladov na
vyhotovenie znaleckého posudku. Za zaplatenie kúpnej ceny a nákladov na vyhotovenie
znaleckého posudku sa považuje ich pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania
so zaplatením kúpnej ceny podá predávajúci návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po
zaplatení sankcií uvedených v čl. II. tejto zmluvy.
4) Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predávanej nehnuteľnosti vkladom do
katastra nehnuteľností.
5) Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného
rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Bratislava odborom katastra. Rozhodnutie
o povolení vkladu vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia.
6) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými
podmienkami zmluvy.
7) Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, a so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

5

Článok X.
Záverečné ustanovenia
1) Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 7-ich exemplároch z ktorých 4 vyhotovenia obdrží
predávajúci, 1 vyhotovenie obdrží kupujúci. 2 vyhotovenia budú pripojené k návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy obidvomi
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto
zmluvy.
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.
3) Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V Bratislave, dňa .........................

V Bratislave, dňa.....................

PREDÁVAJÚCI:

KUPUJÚCI:

.............................................
Za Hlavné mesto SR Bratislavu

________________________________
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

____________________________

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 2.11.2015
___________________________________________________________________________

1. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6322/2, ako priamy predaj
s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť predaj, ktorého predmetom bude nehnuteľnosť v k. ú. Vinohrady, a to pozemok parc. č.
2
6322/2 - záhrady vo výmere 68 m , evidovaný ako parcela registra „C“ na LV č. 6747, formou
priameho predaja s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja, podľa § 9a ods.1
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
s podmienkami:
1) Zámer hlavného mesta SR Bratislavy predať pozemok registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č.
2
6322/2 – záhrady vo výmere 68 m , podľa § 9a ods.1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, bude spolu s podmienkami tohto predaja zverejnený v termíne od
2.12.2015 do 15.1.2016 na úradnej tabuli, webovej stránke hlavného mesta a v tlači.
2) Podmienky priameho predaja a podklady bude možné prevziať:
a) v servise pre občanov ( FRONT OFFICE), ktorý sa nachádza na prízemí Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy v pracovných dňoch od 2.12.2015 do 15.1.2016 v čase od
9.00 hod. do 14.00 hod.
b) na internetovej stránke mesta: www.bratislava.sk
3) Cenové ponuky k priamemu predaju musia byť doručené:
a) osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99
Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy záujemcu – účastníka priameho
predaja s označením: „ Priamy predaj – k. ú. Vinohrady, Jaskový rad – NEOTVÁRAŤ“ v pracovných
dňoch od 2.12.2015 do 15.1.2016 do 14.00 hod.
b) písomne na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením
v obálke v dňoch od 2.12.2015 do 15.1.2016. Za deň doručenia návrhu poštou sa rozumie deň
doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
4) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
a) označenie záujemcu
- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum
narodenia, 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.
b) označenie nehnuteľnosti - pozemku, predmetu kúpy, a to: číslo parcely, druh pozemku,
katastrálne územie a výmeru.
c) navrhovanú kúpnu cenu za pozemok,
d) čestné vyhlásenie záujemcu,
- u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9 ods.6 zák. SNR 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 nie je zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu
nie je osoba uvedená v § 9 ods.6 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.

e) vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona SNR č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 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 predmetného pozemku, bude
znášať všetky náklady spojené s prevodom ( správny poplatok z návrhu na vklad, ako aj náklady na
vyhotovenie znaleckého posudku).
6) Obálky s návrhmi na priamy predaj s ponukou sa budú otvárať a návrhy sa budú vyhodnocovať dňa
20.1.2016.
7) Komisiou vybraný účastník priameho predaja podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom
hlavného mesta SR Bratislavy. Vybratému účastníkovi priameho predaja bude v lehote do 15 dní od
prerokovania materiálu týkajúceho sa schvaľovania vybratého účastníka Mestským zastupiteľstvom
hlavného mesta SR Bratislavy odoslaný list s oznámením, že je vybratým účastníkom priameho
predaja a že bol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy.
8)
Výsledky vyhodnotenia budú zverejnené v termíne do 15 dní od prerokovania materiálu
týkajúceho sa schvaľovania vybratého účastníka Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR
Bratislavy.
9) Účastníci priameho predaja sú povinní pred podaním návrhu na priamy predaj zaplatiť paušálnu
náhradu výdavkov vo výške 50,00 Eur.
10) Minimálna kúpna cena za pozemok je 12 635,76 Eur.
11 ) Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy predaj je najvyššia ponúknutá kúpna cena.
12) Cenová ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku v zalepenej obálke
viditeľne označená heslom
„ priamy predaj nehnuteľnosti – k. ú. Vinohrady - parc. č.6322/2 –
NEOTVÁRAŤ.
13) Celá kúpna cena bude zaplatená na účet hlavného mesta SR Bratislavy do 30 dní odo dňa
podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
15) V prípade, že budú doručené dve rovnaké ponuky, víťaz bude určený losovaním komisiou určenou
na vyhodnotenie ponúk.
16) Priamy predaj bude vyhlásený podľa § 9a ods.1 písm. c) zákona SNR č. 258/2009 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
17) Predložený návrh, t. z. návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka.
Hlasovanie:
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing.Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 2.11.2015

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6322/2, ako priamy
predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja
kód uzn.: 5.2
5.2.4

Uznesenie č. 193/2015
zo dňa 05. 11. 2015
Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť predaj, ktorého predmetom bude nehnuteľnosť, k. ú. Vinohrady, a to pozemok parc.
č. 6322/2 - záhrady vo výmere 68 m2, evidovaný ako parcela registra „C“ na LV č. 6747,
formou priameho predaja s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja,
podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
s podmienkami:
1) Zámer hlavného mesta SR Bratislavy predať pozemok registra „C“ KN, k. ú. Vinohrady,
parc. č. 6322/2 - záhrady vo výmere 68 m2, podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bude spolu s podmienkami
tohto predaja zverejnený v termíne od 2. 12. 2015 do 15. 1. 2016 na úradnej tabuli,
webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy a v tlači.
2) Podmienky priameho predaja a podklady bude možné prevziať:
a) v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa nachádza na prízemí Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy v pracovných dňoch od 2. 12. 2015 do 15. 1. 2016 v čase
od 9.00 h do 14.00 h,
b) na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy: www.bratislava.sk
3) Cenové ponuky k priamemu predaju musia byť doručené:
a) osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814
99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy záujemcu účastníka priameho predaja s označením: „Priamy predaj - k. ú. Vinohrady, Jaskový rad
- NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 2. 12. 2015 do 15. 1. 2016 do 14.00 h.
b) písomne na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným
označením v obálke v dňoch od 2. 12. 2015 do 15. 1. 2016. Za deň doručenia návrhu
poštou sa rozumie deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
4) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
a) označenie záujemcu
- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum
narodenia, 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.
b) označenie nehnuteľnosti - pozemku, predmetu kúpy, a to: číslo parcely, druh pozemku,
katastrálne územie a výmeru.
c) navrhovanú kúpnu cenu za pozemok,

d) čestné vyhlásenie záujemcu,
- u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9 ods. 6 zák. SNR 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 nie je zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu,
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného
alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9 ods. 6 zákona SNR č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
e) vyhlásenie - súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona SNR
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 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 hlavného mesta SR Bratislavy mu schváli
priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom
(správny poplatok z návrhu na vklad, ako aj náklady na vyhotovenie znaleckého
posudku).
5) Obálky s návrhmi na priamy predaj s ponukou sa budú otvárať a návrhy sa budú
vyhodnocovať dňa 20. 1. 2016.
6) Komisiou vybraný účastník priameho predaja podlieha schváleniu Mestským
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. Vybratému účastníkovi priameho predaja
bude v lehote do 15 dní od prerokovania materiálu týkajúceho sa schvaľovania vybratého
účastníka Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy odoslaný list
s oznámením, že je vybratým účastníkom priameho predaja a že bol schválený Mestským
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy.
7) Výsledky vyhodnotenia budú zverejnené v termíne do 15 dní od prerokovania materiálu
týkajúceho sa schvaľovania vybratého účastníka Mestským zastupiteľstvom hlavného
mesta SR Bratislavy.
8) Účastníci priameho predaja sú povinní pred podaním návrhu na priamy predaj zaplatiť
paušálnu náhradu výdavkov vo výške 50,00 Eur.
9) Minimálna kúpna cena za pozemok je 12 635,76 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 nehnuteľnosti - k. ú. Vinohrady - parc.
č.6322/2 - 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) V prípade, že budú doručené dve rovnaké ponuky, víťaz bude určený losovaním komisiou
určenou na vyhodnotenie ponúk.
14) Priamy predaj bude vyhlásený podľa § 9a ods.1 písm. c) zákona SNR č. 258/2009 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
15) Predložený návrh, t. z. návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka.
---

