
Podmienky obchodnej verejnej sút'aže

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

v zmysle § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. a/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

obchodnú verejnú sút'až na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv

o nájme pozemkov pod predajné stánky (predajné miesta)

počas Majálesu dňa 20. mája 2017

za nasledovných sút'ažných podmienok:

1. Prenajímatel'/vyhlasovatel'
Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves

Námestie sv. Františka 8

842 62 Bratislava

v zastúpení starostky: Dany Čahojovej
IČO: 00603520

2. Predmet obchodnej verejnej sút'aže

Predmetom obchodnej vere3nej sút'aže (OVS) sú predajné miesta na pozemkoch parc.

. 2399, 216, 2398/9 a 2399/9 k.ú. Karlova Ves:

1. SEKTOR A: Predajné miesta č. 1- 23 na pozemku parc.č.2 16, (v mapke vyznačené
červenou farbou), každé o výmere 3 m x 2m určené najmá pre predaj rýchleho
občerstvenia s možnost'ou napojenia k elektrickému rozvodu,

minimálna výška nájomného predstavuje sumu 100 ,- Eur/miesto;

2. SEKTOR B: Predajné miesta č. 24 - 50 na pozemku parc.č.2398/9, (v mapke
vyznačené zelenou farbou), každé o výmere 3 m x 2 rrx určené pre predaj
potravinárskeho baleného tovaru a nápojov a nepotravinárskeho tovaru s obmedzenou
možnost'ou napojenia k elektrickému rozvodu,

minimálna výška nájomného predstavuje sumu 50 ,- Eur/miesto;

3. SEKTOR C: Predajné miesta č. 51- 74 na pozemku parc.č.2398/9, (v mapke
vyznačené zelenou farbou), každé o výmere 3 m x 2 m určené pre predaj
nepotravinárskeho tovaru bez možnosti napojenia k e2ektrickému rozvodu,
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minimálna výška nájomného predstavuje sumu 30 ,- Eur/miesto;

3. Kontaktnáosobavyhlasovatera:

Meno: Mgr. Ilona Kraic
Mobil: 0940 634119

E-mail: ilona.kraic@karlovaves.sk

4. Doba nájmu

Nájomné zmluvy budú s vít'azmi Obchodnej verejnej sút'aže uzavreté na dobu určitú a to
na

l deň: 20. máj 2017

5. Účel nájmu

Pozemky sa prenajímajú na účel umiestnenia predajného zariadenia - stánku (vytvorenie
predajného miesta) počas Majálesu 2017.

6. Termín obhliadky

Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční v dvoch termínoch:

1. obhliadka: 6. apríla 2017 v čase od 10.00 do 11.00 hodiny,
stretnutie záujemcov o 10.00 hod. v centre služieb občanom.

2. obhliadka: 11. apríla 2016 v čase od 10.00 do 11 .00 hodiny,
stretnutie záujemcov o 10.00 hod. v centre služieb občanom.

7. Sp6sob podávania sút'ažných návrhov

Navrhovatelia sú povinní doručit' závázné sút'ažné návrhy v zalepenej obálke s uvedenim
identifikačných údajov na adresu Miestny úrad Bratislava - Karlova Ves, Námestie
sv. Františka 8, 842 62 Bratislava alebo osobne do podatel'ne miestneho úradu
s oznaČenÍm:

,,Obchodná vereiná sút'až - Maiáles 2017 - NEOTVÁRAŤ?

Tlačivo závázného návrhu je možné získat' na internetovej stránke www.karlovaves.sk
v časti ,,Dóležité oznamy" alebo v centre služieb občanom na Miestnom úrade Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves v úradných hodinách.

Sút'ažné náwhy je možné podat' len na tlačive závázného návrhu, ktorý je prílohou íýchto
podmienok. Na iné návrhy sa nebude prihliadat'.
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Podmienkou prijatia sút'ažného návrhu je zloženie kaucie vo výške 50% minimálneho
nájomného na účet vedený v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK19 5600 0000 0018
O4?4 3001, variabilný symbol212 002114.

Kaucia musí byt' poukázaná na účet mestskej časti najnesk6r v čase podania sút'ažného
náwhu otvárania obálok.

Úspešnému uchádzačovi bude kaucia odpočítaná z celkovej ceny nájmu, neúspešnému
záujemcovi bude kaucia poukázaná (vrátená) na účet, ktorý uviedol v žiadosti.

8. Lehota na podávanie sút'ažných návrhov

Závázné sút'ažné návrhy je možné podávat' v termíne do 28.4 2017 (piatok) do 12:00 hod.
Pri závázných sút'ažných náwhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum prijatia
v podaterni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Závázné sút'ažné
návrhy nem6žu navrhovatelia po podaní nijako menit', dopÍňat' ani upravovat'. Do sút'aže
nemožno zaradit' návrhy ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto sút'ažných
podmienkach, ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá sút'ažným podmienkam.

9. Kritériá hodnotenia sút'ažných návrhov

Výška ponúkaného nájomného - váha kritéria 100 %.

V prípade zhody vo výške nájomného na jeden predmet OVS bude rozhodovat' skorší
dátum podania.

V prípade zhody oboch hodn8t rozhoduje žreb.
Predané miesta budú priderované v zmysle uvedených kritérií v jednotlivých zónach
zostupne.

(vyššia ponuka = nižšie poradové číslo predajného miesta)

10. Vyhlásenie výsledkov sút'aže, lehota na uzatvorenie zmlúv

Výsledky sút'aže budú zverejnené najneskí"r dňa 6.5.2017 na úradnej tabuli Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves a na internetovej stránke www.karlovaves.sk.
Navrhovatelia, ktorí podali vít'azné návrhy na konkrétne predajné miesta budú o výsledku
upovedomení telefonicky a písomne a neodkladne po uhradení navrhovaného nájomného
bude s nimi uzatvorená nájomná zmluva.

Ostatní navrhovatelia, ktorí v sút'aži neuspeli, budú o tejto skutočnosti taktiež
upovedomení písomne.

Kaucia úspešného uchádzača, ktorý sa rozhodne odstúpit' od návrhu prepadne v prospech
mestskej časti.

1l. Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo:

kedykorvek bez uvedenia d8vodu zrušit' túto obchodnú verejnú sút'až. O zrušení budú
navrhovatelia, ktorí podali návrhy, informovaní písomne. Zrušenie sút'aže bude
uverejnené na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava - Karlova Ves pri vchode do
budovy miestneho úradu na Námestí sv. Františka v Bratislave a na internetovej
stránke www.karlovaves.sk:

b. odmietnut' všetky predložené sút'ažné návrhy;

a.
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C. v prípade zistenia neúplnosti sút'ažného návrhu z hradiska požiadaviek vyhlasovatera
uvedených v sút'ažných podkladoch vyradit' návrh z obchodnej verejnej sút'aže.

-Ol Ú?L.i',,
Dana Čahojo'vá
starostka mestskej časti

%, . +i7'

V Bratislave dňa 6. marca 2017

Prílohy:
Tlačivo sút'ažného návrhu

Situácie predajných miest určených na prenájom

)

/I?í
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Záv»zný návrh

do obchodnej vereinei sút'aže - Maiáles 2017

Obchodné meno / meno a priezvisko

Sídlo / trvalé bydlisko
IČO / dátum narodenia

Telefonický kontakt

Mailový kontakt

Závázná ponuka na prenájom stánku v sektore
Ponúkaná cena za prenájom predajného miesta Eur

Číslo účtu/ IBAN, z ktorého sa hradí kaucia

Požadovaný účel nájmu/ sortiment predaja

Doplňujúce informácie

V Bratislave dňa :

podpis

Príloha:

1. Fotokópia živnostenského listu
2. Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DANOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej
pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice alebo čestné vyhlásenie s uvedením
ustanovení osobitného predpisu, podl'a ktorého žiadatel' nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb použfvat' registračnú pokladnicu.
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Povinnosti predáviim:ich pri predaji na trhových miestach
od 01.01.2014

Dňa 01 .01 .20"l4 nadobudol účinnost' zákon č. 361/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopíňa zákon č.
289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 511/'1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a
ktorým -sa dopíňa zá-kon č. -1 78/1998 Z. z. o podmíenkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskorn
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpísov.

Podl'a novelizovaného znenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z.:

Predávajúci je povinný pri podaní žíadosti o vydanie povolenia na zriadeníe trhového miesta a
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložít' fotokópiu strany
označenej ako ZÁZNÁMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej
pokladníce, na ktorej je zaznamenané prideleníe daňového kódu elektroníckej regístračnej
pokladníce, aj?? predlozit cestne vyhlaseníe s uvedením ustanoveni osobítneho predpísu, )
že nie je povínný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používat' elektroníckú regístračnú
pokladnicu.

Ak predávajúcí požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie nevydá.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

,,4a) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej regístračnej pokladnice a o zmene a doplnerí
zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpísov v znení neskorších predpisov.?

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1 992 Zb. o
správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov nemám povinnost' používat' elektroníckú regístračnú pokladnicu na evídencíu tržieb
podra tohto ustanovenía:

"§ "I ods. 2 - nie som podnikatel'om podl'a § 2 ods. 2 0bchodného zákonníka,

"§ 2 písm. j) - neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1 k zákonu,
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"§ 3 ods. 2 písm. a) - povinnost' evidovat' tržbu sa nevzt'ahuje na predaj tovaru uvedenom v tomto
ustanovení,

"§ 3 ods. 2 písm. b) - povinnost' evidovat' tržbu sa nevzt'ahuje na poskytované služby (napr. občanmi
s t'ažkým zdravotným postihnutím).

"/ nehodiace sa prečiarkníte

V Bratislave, dňa

meno , priezvisko (čitatel'ne) podpis
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