
oznámenie o vyhlásení obchodnej veľejnej sútaže
podl'a ustanovení s 281 až $ 288 obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov

na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účeĺom prevodu vlastníckeho
práva majetku vyhlasovatel'a s pouŽitím systému elektronickej aukcie

PoDM|ENKY oBcHoDNEJ VEREJNEJ sÚŤaŽe

1. ldentifikácia vyhlasovateľa
Názov : Bratislavský samosprávny kraj (BSK)
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratisĺava
lčo: so 063 606
V zastúpení: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda
Kontaktná osoba: Mgr' G. Korčáková
tel. č.: 0214826 4346

vyhlasuje
obchodnú verejn ú sút'aŽ

na výber navrhovatel'a na uzavretie kúpnej zmluvy za účelom prevodu majetku vyhlasovateI'a.

2. Špecifikácia predmetu obchodnej veľejnej sútaže
Predmetom predaja je nehnutel'ný majetok vedený okresným úradom Pezinok, katastrálnym
odborom vedený na LV č.5242, k.ú. Pezinok, konkrétne: stavba súp. č. 595, postavená na
parc.č. 6966, výmera 63 m2, druh stavby _ budova pre Šport a na rekreačné Účely, popis stavby
- rekreačná chata.
Pozn. : Pozemok pod stavbou nie ĺe vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja a nie
je teda predmetom prevodu.

Pri delimitácii nehnutel'ného majetku nebola samosprávnemu kraju odovzdaná Žiadna
dokumentácia, preukazujÚca vek stavby. Podl'a vyjadrenia znalca bola stavba daná do
užívania v roku 1970, čomu nasvedčuje technické riešenie a stupeň jej opotrebenia'

Stavba je prízemná nepodpivničená s obytným podkrovím, pod terasou a z bočnej strany je
Úložný priestor na náradie a drevo. Základy sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti.
obvodový nosný systém je drevený zrubový ošetrený náterom. Stropy sú drevené trámové
s rovným podhl'adom. Vnútorná úprava stien je náterom, podlahy sú z PVC, v kúpel'ni je
keramická dlaŽba, okná drevené zdvojené, osadené sú drevené okenice a kovové mreŽe.
Eletrická inštalácia je svetelná. osadený je šporák na propanbután, beŽná kuchynská linka,
nerezový dvojdrez s jednoduchou výtokovou armatÚrou a malým elektrickým prietokovým
ohrievačom na teplú vodu. V kúpel'ni je sprchovací kÚt, smaltované umývadlo, splachovacie
WC, beŽné výtokové armatÚry' Splašky sú zvedené do kanalizácie. Schody do podkrovia sú
z mäkkého dreva. osadený je krb s otvoreným ohniskom.
Dispozičné riešenie:
Prízemie - chodba, kuchyňa, kúpel'ňa s WC, izba sklad, terasa
Podkrovie -izba
Chata je dlhodobo bez vyuŽitia a pravidelnej údrŽby.

3.Typ zmluvy:
KÚpna zmluva podl'a občianskeho zákonníka

4. Lehota a spôsob predloženia návrhu:
Sút'aŽ sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli BsK, Sabinovská 16,
820 05 Bratislava, internetovej stránke BSK a v regionálnej tlači' Navrhovatel'predkladá svoj
návrh v zmysle nasledovných inštrukcií:



a) Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkIadat'návľhy: do í7.01.2020 do
12.00 hod. - v uvedenej lehote musí byt' návrh doručený na adresu vyhlasovatel'a;

b) Adresa, na ktorú sa má návrh doručit': Urad Bratislavského samosprávneho kraja,
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava;

c) Jazyk, v ktorom sa musĺ písomný návrh predloŽit': slovenský;
d) Forma predloženia návrhu: Všetky poŽadované dokumenty, ktoré budú súčast'ou

sút'aŽného návrhu je nutné doručiť v papierovej forme v uzavretom obale označenom
názvom a sídlom navrhovateľa a heslom: ,,obchodná verejná sútaž - predaj chaty -
Kučišdorfská Dotina - NEOTVÁRAŤ".

e) PredloŽený návrh musíokrem iného obsahovat'najmä:
identifikačné údaje navrhovatel'a (pri F.o': meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri P.o: obchodné meno, sídlo, lČo,
DlČ, DlČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, originál výpisu
z obchodného registra),
označenie kontaktnej osoby navrhovatel'a, telefonický kontakt a emailovÚ adresu, na
ktorú mu bude vyhlasovatel'om oznámený termín elektronĺckej aukcie,
navrhnutÚ kúpnu cenu za predmet sÚt'aŽe,
písomné čestné prehlásenie navrhovatel'a, Že súhlasí s podmienkami verejnej
obchodnej sút'aŽe uvedenými v článku 7 tohto oznámenia,
písomné čestné vyhlásenie navrhovatel'a, že súhlasí s ustanovenĺm kÚpnej zmluvy,
Že nehnutel'nost'kupuje tak ako stojí a leŽí s existujÚcim zariadenĺm,
doklad preukazujúci fĺnančné krytie navrhovanej kúpnej ceny,
doklad o úhrade zábezpeky V sume 2.000'_ € (slovom: Dvetisíc Eur),
doklad o úhrade pauŠálnych nákladov V sume 20,-€., (slovom' Dvesto Eur),
písomný súhlas navrhovatel'a s tým' Že v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy
z dÔvodu, Že z jeho strany neboli dodrŽané sút'aŽné podmienky, alebo z iných
dÔvodov, na základe ktoných on spÔsobil neuzatvorenie kúpnej zmluvy, zložená
zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovatel'a titulom zmluvnej pokuty.

Sút'aŽné návrhy doručené iným spÔsobom, alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú
do obchodnej verejnej sút'aŽe prijaté.

5. Rozsah a úpInost'sút'ažného návrhu
Návrh musí byt'predloŽený v súlade s podmienkami sÚt'aŽe a v poŽadovanom rozsahu

6. Lehota na oznámenie splnenia podmienok účasti vo verejnej obchodnej sút'aŽi do
27.01.2020.
Navrhovatel'om, ktorĺ splnili podmienky Účasti Vo verejnej obchodnej sút'aŽi formou
elektronickej aukcie, vyhlasovatel' na emailové adresy zašle oznámenie o pridelenĺ
autorizačného kódu, pod ktoými mÔŽu navrhovatelia vstupovat'do elektronickejaukcie, dátum
a čas konania elektronickej aukcie, príslušnÚ webovÚ adresu, kde bude elektronická aukcia
prebiehať.

7. Ďalšie podmienky vyhtasovateľa:
a) vyhlasovatel' si vyhradzuje právo zmenit' podmienky sút'aŽe alebo sÚt'aŽ zrušit' aŽ do

okamihu schválenia vybraného návrhu Zastupitel'stvom Bratislavského samosprávneho
kraja podl'a s 283 zákona č. 51311991 zb. obchodného zákonníka,

b) vyhlasovatel' si vyhradzuje právo odmietnut' vŠetky predloŽené návrhy aŽ do okamihu
schválenĺa vybraného návrhu Zastupitel'stvom Bratislavského samosprávneho kraja (s 287
ods' 2 zákona č. 51311991 zb. obchodného zákonnĺka) a ukončiť v tejto lehote obchodnú
verejnú sÚt'aŽ bez výberu sút'aŽného návrhu,

c) návrh nemoŽno odvolať po jeho doručení vyhlasovatel'ovi,



d) Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo menĺt'všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej
sút'aŽe,

e) vyhlasovatel' si vyhradzuje právo preoĺŽit' lehotu na vyhlásenie vybraného sút'aŽného
návrhu,

f) vyhlasovatel' si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti sút'aŽného návrhu z
hl'adiska poŽiadaviek vyhlasovatel'a uvedených v sút'aŽných podkladoch, vyradit' návrh z
obchodnej verejnej sút'aŽe,

g) vyhlasovatel'si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah
sút'aŽného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie,

h) vyhlasovatel' neuhrádza navrhovatel'om Žiadne náklady spojené s účast'ou v tejto
obchodnej verejnej sút'aŽi,

i) navrhovatel' je povinný pred podaním návrhu zaplatit' vyhlasovatel'ovi určenú paušálnu
náhradu nákladov vo výške 20,00 € spojených s obchodnou verejnou sút'aŽou, pričom táto
náhrada sa navrhovatel'ovi nevracia, doklad o jej zaplateníje prílohou návrhu, zaplatením
sa rozumie vloŽenie sumy priamo do pokladne Uradu BSK v čase stránkových hodĺn alebo
pripísanie sumy na príjmový Účetvyhlasovatel'a č. Štátna pokladnica: SK17 8180 oooo
0070 0048 7447, vo variabilnom symbole účtovného dokĺadu pre potreby identifikácie
navrhovatel'a bude navrhovatel' uvádzat' svoje rodné čĺslo v prípade fyzickej osoby, lČo
v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnĺkatel'a,

j) navrhovatel' je povĺnný zloŽit' na príjmový účet vyhlasovatel'a č. sK70 8í80 0000 0070
0048 7463 Swift: sPsRsKBA, finaninÚ zábezpeku vo výške 2.000,_ €, doklad
o zapĺatení je prílohou návrhu, zaplatením sa rozumĺe pripísanie sumy na uvedený Účet
vyhlasovatel'a, vo variabilnom symboĺe účtovného dokladu pre potreby identifikácie
navrhovatel'a, bude navrhovatel' uvádzat'svoje rodné číslo v prípade fyzickej osoby, lČo
v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikatel'a,

k) zábezpeka sa uchádzačom vracia aŽ po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy,
uzatvorenej s úspešným uchádzačom resp. s 2. v poradí, najneskôr vŠak do uplynutĺa 4
kalendárnych mesiacov odo dňa schválenia víťaza obchodnej verejnej sút'aŽe
zastupitel'stvom,

l) kúpnu zmluvu je navrhovatel' povinný uzatvorit' do 60 dní od schválenĺa predaja v
Zastupitel'stve BSK s tým, že ak v tejto lehote kupujúci nepodpíše kúpnu zmluvu,
uznesenie stráca platnost',

m) vyhlasovatel' je povinný predloŽit'návrh na schválenievíťaza oVS na najbliŽšie zasadnutie
Zastupitel'stva BsK po ukončenĺ oVS v sÚlade s Harmonogramom zasadnutí
Zastupitel'stva BSK,

n) v prípade, ak nebude s vybraným Účastníkom uzatvorená kÚpna zmluva z dôvodu, Že
z jeho strany neboli dodrŽané sút'aŽné podmienky, alebo z iných dÔvodov, na základe
ktorých on spÔsobil neuzatvorenie zmluvy, zložená zábezpeka prepadá vprospech
vyhlasovatel'a titulom zmluvnej pokuty,

o) v prĺpade, Že s navrhovatel'om vít'azného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dÔvodov na
strane navrhovatel'a, mÔŽe vyhlasovatel' uzavriet' zmluvu s navrhovatel'om, ktorý sa vo
vyhodnotení obchodnej vere1nej sút'aŽe umiestnil ako d'alší v poradí,

p) vyhlasovatel' je oprávnený rokovat' o uzatvorení kúpnej zmluvy q v prĺpadoch, ak
z akýchkol'vek dôvodov navrhovatel', ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie kúpnu
zmluvu v lehote určenej vyhlasovatel'om sút'aŽe,

q) vyhlasovatel' si vyhradzuje právo odmietnut' navrhovatel'a v prípade, ak tento je, alebo
v minulosti bol dlŽníkom vyhlasovatel'a, resp. organizácie v jeho zriad'ovatel'skej
pÔsobnosti, resp. v ktorej má vyhlasovatel'majetkovú účast',

8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy

a) PredloŽený návrh bude moŽné zahrnút'do obchodnej verejnej sút'aŽe formou eĺektronickej
aukcie (2. kolo) len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať sút'aŽným podmienkam.
Týmto navrhovatel'om bude oznámený termín konania elektronickej aukcie, oričo1 

,je.1



výsledok bude predložený Zastupitel'stvu BSK na schválenie v zmysle ust. $ 9 odsek 3
písm. a) zákona č. 446t2001 Z' z' o majetku vyŠších územných celkov v platnom znenĺ.

b) Rozhodujúcim kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu je cena. NajniŽšia
ponúknutá cena nesmie byt' nižšia ako cena stanovená znaleckým posudkom,
t.j" 18.700'_ €"

9. Všeobecne záväzné právne predpisy dodrŽiavané pri verejnej obchodnej sút'aži:
- zákon č' 51311991 zb. obchodný zákonník v platnom znení,
- zákon č. 40l1964 zb' občiansky zákonník v platnom znenĺ,
- zákon c. 16211995 z' z' Katastrálny zákon v platnom znení,
- zákon č' 446t2001 Z. z' o majetku vyŠších územných celkov v platnom znení,
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja,

V Bratislave dňa ,/ť,(/ z0/7

Za' '#,ý,,^,"n^


