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BRATISLAVA dňa 5.12.2016 

 

 

 

 

 



VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE 

 

Obchodné meno:  Nemocnica svätého Michala, a. s. 

Sídlo:    Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 

IČO:    44 570 783 

Zapísaný:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č.  

4677/B 

Zastúpený:   MUDr. Marian Križko, PhD., MPH 

    predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

 

 

vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonníka) 

 

 

III. kolo obchodnej verejnej súťaže (ďalej aj len „OVS“) 

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k 

nehnuteľnostiam v areáli Nemocnice sv. Michala na ul. Cesta na Červený most č. 1 v Bratislave 

 

 

za nasledovných súťažných podmienok: 

 

 

A) PREDMET OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

 

A.1. Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže je predaj nasledovných nehnuteľností, 

nachádzajúcich sa v okrese Bratislava IV, obec BA-m.č. Karlova Ves, katastrálne územie Karlova 

Ves, 

 

a) evidovaných na LV č. 2827 ako 

- parcela registra "C", parc. č. 2596/1, výmera 19786 m2, ostatná plocha, 

- parcela registra "C", parc. č. 2596/2, výmera 660 m2, ostatná plocha, 

- parcela registra "C", parc. č. 2596/3, výmera 162 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2596/4, výmera 447 m2, ostatná plocha, 

- parcela registra "C", parc. č. 2597/1, výmera 548 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  

- parcela registra "C", parc. č. 2597/2, výmera 101 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2597/3, výmera 28 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2598/1, výmera 6664 m2, ostatná plocha, 

- parcela registra "C", parc. č. 2598/2, výmera 218 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2598/3, výmera 201 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2598/4, výmera 42 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2599, výmera 441 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2601/1, výmera 338 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2602/1, výmera 1792 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2602/2, výmera 14134 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2602/3, výmera 968 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2602/4, výmera 351 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2602/5, výmera 193 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2602/6, výmera 276 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2602/7, výmera 44 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2602/8, výmera 30 m2, ostatná plocha,  

- parcela registra "C", parc. č. 2602/9, výmera 695 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2603/1, výmera 2640 m2, ostatná plocha, 

- parcela registra "C", parc. č. 2603/2, výmera 628 m2, ostatná plocha, 

- parcela registra "C", parc. č. 2605/1, výmera 3128 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2606/1, výmera 3004 m2, ostatná plocha, 

- parcela registra "C", parc. č. 2606/2, výmera 121 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 



- parcela registra "C", parc. č. 2606/3, výmera 789 m2, ostatná plocha, 

- parcela registra "C", parc. č. 2607, výmera 166 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2608, výmera 113 m2, ostatná plocha, 

- parcela registra "C", parc. č. 2609, výmera 46 m2, ostatná plocha, 

- parcela registra "C", parc. č. 2610, výmera 1839 m2, ostatná plocha, 

- parcela registra "C", parc. č. 2612, výmera 700 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2615/1, výmera 23244 m2, ostatná plocha, 

- parcela registra "C", parc. č. 2615/4, výmera 426 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2615/6, výmera 1162 m2, ostatná plocha, 

- chirurgické pavilóny súp. č. 1791, na pozemku p. č. 2602/9, 

- domček súp. č. 5703, na pozemku p. č. 2597/2,  

- administratívna budova súp. č. 5706, na pozemku p. č. 2599, 

- administratívna budova súp. č. 5707, na pozemku p. č. 2607,  

- garáže súp. č. 5708, na pozemku p. č. 2602/5, 

- sklad súp. č. 5710, na pozemku p. č. 2596/3, 

- sklad súp. č. 5714, na pozemku p. č. 2612, 

- sklad súp. č. 5717, na pozemku p. č. 2598/4, 

- administratívna budova súp. č. 5718, na pozemku p. č. 2601/1,  

- operačné sály súp. č. 5719, na pozemku p. č. 2602/3, 

- tepelný napájač súp. č. 5720, na pozemku p. č. 2602/4, 

- sklad súp. č. 5721, na pozemku p. č. 2602/7, 

- nemocnica súp. č. 5722, na pozemku p. č. 2605/1,  

- sklad súp. č. 5723, na pozemku p. č. 2606/2, 

- garáže súp. č. 5728, na pozemku p. č. 2602/6, 

- ubytovňa + neurolog. súp. č. 5730, na pozemku p. č. 2615/4, 

 

(ďalej ako „Nehnuteľnosti A“) 

 

b) evidovaných na LV č. 2830 ako 

- parcela registra "C", parc. č. 2597/4, výmera 126 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2600/1, výmera 78 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2611, výmera 691 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2613, výmera 290 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2614, výmera 87 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2615/2, výmera 2099 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2615/3, výmera 1282 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra "C", parc. č. 2615/5, výmera 271 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- zverinec súp. č. 5705, na pozemku p. č. 2597/4, 

- sklad súp. č. 5709, na pozemku p. č. 2614, 

- vrátnica súp. č. 5711, na pozemku p. č. 2600/1, 

- trafostanica súp. č. 5712, na pozemku p. č. 2615/5, 

- sklad súp. č. 5713, na pozemku p. č. 2611, 

- ubytovňa a VSB súp. č. 5715, na pozemku p. č. 2613, 

- poliklinika súp. č. 5716, na pozemku p. č. 2615/2. 

 

(ďalej ako „Nehnuteľnosti B“ a spolu s Nehnuteľnosťami A ako „Nehnuteľnosti“) 

 

A.2. Súťažný návrh je možné podať len na kúpu všetkých uvedených Nehnuteľností v celosti 

a kupujúci bude kupovať Nehnuteľnosti tak, ako sú vyššie definované v celosti.  

A.3. Prípadnú obhliadku Nehnuteľností je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch v čase od 

08:00 hod. do 14:00 hod u kontaktných osôb: 

i) Ing. Igor Ondrášik (tel. 0948 254 222, mail: igor.ondrasik@nsmas.sk)  

ii) Ing. Pavol Stračiak, MHA (tel. 0905 821 998, mail: pavol.straciak@nsmas.sk) 

mailto:igor.ondrasik@nsmas.sk
mailto:pavol.straciak@nsmas.sk


A.4. Nehnuteľnosti boli ocenené znaleckým posudkom č. 99/2015, vypracovaným Ing. Michaelou 

Dírerovou, podľa ktorého všeobecná hodnota Nehnuteľností je 32.260.000,- Eur (slovom 

tridsaťdva miliónov dvestošesťdesiat tisíc eur). 

 

B) PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

 

B.1. Podstatné náležitosti súťažného návrhu a osobitné podmienky súťaže 

 

B.1.1. Súťažný návrh bude predložený vo forme návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (v zmysle 

predloženého vzoru, ktorý je prílohou týchto súťažných podkladov) spolu s ďalšími prílohami 

uvedenými v časti C týchto súťažných podkladov. Súťažný návrh musí byť spracovaný 

v slovenskom jazyku a treba ho predložiť minimálne v piatich (5) vyhotoveniach, riadne 

a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže s jeho úradne osvedčeným podpisom, inak sa na 

neho neprihliada. Ustanovenia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v priloženom vzore sú záväzné 

a nemenné. Účastník je povinný v súťažnom návrhu doplniť údaje uvedené v bode B.1.2. tejto 

časti súťažných podkladov.  

B.1.2. Účastník je povinný v súťažnom návrhu doplniť nasledovné údaje: 

- v záhlaví návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy účastník doplní identifikačné údaje účastníka 

súťaže: 

 

a) ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo 

pridelené), identifikácia zápisu v obchodnom registri, meno a priezvisko štatutárneho 

orgánu, označenie bankového spojenia (názov finančnej/bankovej inštitúcie), číslo 

bankového účtu, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu (ak existuje), 

e-mail (ak existuje), 

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, číslo 

živnostenského oprávnenia, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), označenie 

bankového spojenia (názov finančnej/bankovej inštitúcie), číslo bankového účtu, 

z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu (ak existuje), e-mail (ak 

existuje), 

c) ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné 

číslo, adresa trvalého pobytu, označenie bankového spojenia (názov 

finančnej/bankovej inštitúcie), číslo bankového účtu, z ktorého bude poukázaná kúpna 

cena, číslo telefónu (ak existuje), e-mail (ak existuje), 

 

- v článku III ods. 1 návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy účastník doplní návrh kúpnej ceny 

za Nehnuteľnosti. Ku kúpnej cene za Nehnuteľnosti nebude účtovaná DPH (slovom daň 

z pridanej hodnoty), nakoľko predaj Nehnuteľnosti je v danom prípade oslobodený od 

DPH podľa ustanovenia § 42 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty).  

B.1.3. Osobitné podmienky súťaže 

- víťaz súťaže najneskôr v lehote do dvadsiatich (20) kalendárnych dní odo dňa doručenia 

oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže doručí vyhlasovateľovi zmluvu 

o zriadení vinkulácie na bankovom účte víťaza súťaže v banke alebo pobočke zahraničnej 

banky so sídlom v Slovenskej republike, v rámci ktorej musí byť na účte víťaza 

vinkulovaná suma vo výške celej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti po odpočítaní výšky 

zloženej zábezpeky podľa bodu B.2.1. týchto súťažných podkladov. Dohodnutá doba, na 

ktorú víťaz súťaže obmedzí svoje právo (ako i právo akejkoľvek inej osoby oprávnenej 

s účtom disponovať) nakladať s peňažnými prostriedkami vo vyššie uvedenej výške na 

bankovom účte, je šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia zmluvy o zriadení vinkulácie 

vyhlasovateľovi súťaže. Na základe zmluvy o zriadení vinkulácie bude vinkulovaná časť 

kúpnej ceny uhradená v prospech bankového účtu vyhlasovateľa súťaže IBAN SK36 6500 

0000 0000 2052 5779, vedený v Poštová banka, a.s., a to do piatich (5) kalendárnych dní 



odo dňa, kedy vyhlasovateľ súťaže alebo víťaz súťaže predloží v banke (v konkrétnej 

pobočke vyplývajúcej zo zmluvy o zriadení vinkulácie): 

a) originál alebo úradne osvedčenú kópiu listu vlastníctva č. 2827 pre k.ú. Karlova Ves, 

obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na právne úkony, nie staršieho ako 10 

dní, na ktorom v časti A „Majetková podstata“ budú zapísané Nehnuteľnosti A, v časti 

B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ bude zapísaný víťaz súťaže a v časti C „Ťarchy“ 

bude uvedené „Bez zápisu“, 

b) originál alebo úradne osvedčenú kópiu listu vlastníctva č. 2830 pre k.ú. Karlova Ves, 

obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na právne úkony, nie staršieho ako 10 

dní, na ktorom v časti A „Majetková podstata“ budú zapísané Nehnuteľnosti B, v časti 

B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ bude zapísaný víťaz súťaže a v časti C „Ťarchy“ 

bude uvedené „Bez zápisu“, 

- vyhlasovateľ najneskôr do desiatich (10) dní po predložení zmluvy o zriadení vinkulácie 

podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Originál kúpnej zmluvy 

vyhlasovateľ odovzdá víťazovi súťaže najneskôr do 10 dní odo dňa zaplatenia celej 

kúpnej ceny.  

- v prípade, ak nebude celá kúpna cena uhradená v lehote do piatich (5) kalendárnych dní 

odo dňa predloženia vyššie uvedených dokladov príslušnej pobočke banky, bude sa toto 

považovať za podstatné porušenie zmluvy a vyhlasovateľ si vyhradzuje právo okamžite 

a bez poskytnutia akejkoľvek ďalšej lehoty odstúpiť od kúpnej zmluvy, pričom odstúpenie 

od zmluvy sa netýka nárokov zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút,  

- víťaz súťaže uhradí vyhlasovateľovi náklady spojené s úhradou správneho poplatku za 

podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vo výške 266,- Eur, 

a to v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa predloženia zmluvy o zriadení 

vinkulácie, 

- účastníci, ktorí sú fyzickými osobami, musia najneskôr v deň podávania súťažného návrhu 

dovŕšiť vek 18 rokov,  

- vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ak nebudú splnené podmienky 

v zmysle bodov B.1.1. a B.1.2. a B.1.3. prvá veta za odsekom tejto časti súťažných 

podkladov. 

B.2. Súťažné podmienky 

B.2.1. Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného návrhu zložiť finančnú zábezpeku vo 

výške 3.000.000,- Eur (slovom tri milióny Eur) s uvedením variabilného symbolu (v prípade 

právnickej osoby IČO, v prípade fyzickej osoby rodné číslo účastníka), a to na číslo účtu 

vyhlasovateľa súťaže IBAN SK36 6500 0000 0000 2052 5779, vedený v Poštová banka, a.s. 

O tomto prevode predloží účastník súťaže vyhlasovateľovi spolu so súťažným návrhom originál 

dokladu o úhrade z banky. Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania v plnej 

výške na uvedený účet vyhlasovateľa. Víťazovi súťaže bude výška zábezpeky započítaná voči 

kúpnej cene za Nehnuteľnosti. Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 7 

dní odo dňa vyhodnotenia súťaže. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného 

návrhu bude zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 7 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za 

zrušenú, alebo odo dňa odmietnutia súťažného návrhu.  

Vyhlasovateľ vráti zábezpeku spolu s úrokmi, ak mu budú zo strany banky poskytnuté.  

B.2.2. V prípade, že po ukončení súťaže víťazný účastník  

a. nedoručí vyhlasovateľovi súťaže zmluvu o zriadení vinkulácie v lehote a za podmienok 

uvedených v bode B.1.3. týchto súťažných podkladov alebo 

b. neuhradí celú kúpnu cenu za Nehnuteľnosti v lehote a za podmienok uvedených v bode B.1.3. 

týchto súťažných podkladov, 



bude sa toto považovať za podstatné porušenie zmluvy a vyhlasovateľovi v takom prípade 

vzniká okamžite a bez poskytnutia akejkoľvek ďalšej lehoty právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 100% (slovom jednosto percent) sumy zábezpeky. Vyhlasovateľ je v takom 

prípade oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty 

s pohľadávkou víťazného účastníka súťaže na vrátenie zábezpeky, s čím účastník súťaže 

bezvýhradne súhlasí.  

B.2.3. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných 

návrhov. 

B.2.4. Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Na návrh podaný 

neskôr tým istým účastníkom súťaže sa neprihliada. Predložený návrh nie je možné meniť 

a dopĺňať, ani ho upravovať, a to ani v lehote na predkladanie súťažných návrhov; to platí aj pre 

opravu chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní súťažného návrhu.  

B.2.5. Súťažný návrh môže byť doručený osobne v podateľni vyhlasovateľa na adrese: Satinského 

1/I.7770, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, v zalepenej obálke s uvedením 

mena/obchodného názvu a poštovej adresy účastníka s označením „Obchodná verejná súťaž – 

NEOTVÁRAŤ“, a to v pracovných dňoch do 9.1.2017 do 12:00 hod., alebo doručený v lehote odo 

dňa zverejnenia tejto OVS do 9.1.2017 do 12:00 hod. na adresu vyhlasovateľa s hore uvedeným 

označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu 

považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. Návrh doručený po stanovenom 

termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, 

nebude do súťaže zaradený. Na súťažný návrh doručený elektronicky e-mailom sa neprihliada.  

B.2.6. Súťažné podklady a podmienky je možné získať: 

a) osobne, po dohode s jednou z kontaktných osôb vyhlasovateľa uvedených v bode A.3. týchto 

súťažných podkladov,  

b) na webovom sídle vyhlasovateľa:  

http://www.nsmas.sk/informacie/verejne-obstaravanie/ovs.html 

B.3. Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov a vyhodnotenie súťaže 

B.3.1. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúkaná kúpna cena za 

Nehnuteľnosti.  

B.3.2. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 

9.1.2017 o 12:00 hod v sídle vyhlasovateľa: Satinského 1/I.7770, 811 08 Bratislava, Slovenská 

republika, v zasadacej miestnosti na 5. poschodí. Otvárania obálok sa môže zúčastniť len 

účastník súťaže, ktorý v stanovenej lehote predložil súťažný návrh, a to nasledovne: 

- fyzická osoba a fyzická osoba podnikateľ: účastník súťaže sa osobne zúčastní pri otváraní 

obálok so súťažnými návrhmi (preukáže sa platným občianskym preukazom) alebo bude 

zastúpený jednou fyzickou osobou písomne splnomocnenou na jeho zastupovanie (takto 

splnomocnený zástupca účastníka súťaže sa preukáže platným občianskym preukazom a 

originálom plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa), 

- právnická osoba: účastník súťaže musí byť pri otváraní obálok so súťažnými návrhmi 

zastúpený štatutárnym orgánom, resp. v prípade viacčlenného štatutárneho orgánu sa 

otvárania obálok so súťažnými návrhmi zúčastní len jeden člen štatutárneho orgánu 

(preukáže sa originálom výpisu z obchodného alebo iného registra, nie starším ako 14 dní 

a platným občianskym preukazom) alebo jednou fyzickou osobou písomne 

splnomocnenou na jeho zastupovanie (takto splnomocnený zástupca účastníka súťaže sa 

preukáže platným občianskym preukazom a originálom plnej moci s úradne overeným 

podpisom splnomocniteľa), 

Súťažné návrhy vyhodnotí trojčlenná komisia menovaná predstavenstvom vyhlasovateľa. 

B.3.3. Vybratý účastník obchodnej verejnej súťaže ako aj samotné uzatvorenie kúpnej zmluvy 

podlieha schváleniu dozornej rady a valného zhromaždenia vyhlasovateľa. V prípade ich 



negatívneho stanoviska je vyhlasovateľ súťaže oprávnený zrušiť obchodnú súťaž a/alebo 

odmietnuť predložený návrh. 

B.3.4. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote najneskôr do 23.1.2017 odoslaný list s 

oznámením o tom, že je víťazom súťaže, a že predaj bol schválený/neschválený príslušnými 

orgánmi vyhlasovateľa. Ak bol predaj schválený príslušnými orgánmi vyhlasovateľa, zašle 

vyhlasovateľ zároveň s predmetným oznámením vybratému účastníkovi fotokópiu kúpnej zmluvy 

podpísanej oboma zmluvnými stranami. Oznámenie a fotokópia kúpnej zmluvy sa budú 

považovať za doručené účastníkovi tretím dňom od ich podania na pošte, a to bez ohľadu na 

faktické doručenie zásielky účastníkovi súťaže. 

B.3.5. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne najneskôr do 23.1.2017 na 

webovom sídle vyhlasovateľa: http://www.nsmas.sk/informacie/verejne-obstaravanie/ovs.html 

B.3.6. Vyhlasovateľ do 23.1.2017 upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich 

návrhy sa odmietli. Upovedomenie sa bude považovať za doručené tretím dňom od podania na 

pošte. 

B.4. Ďalšie práva vyhlasovateľa 

B.4.1. 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 aj na webovom sídle 

vyhlasovateľa www.nsmas.sk 

B.4.2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude 

zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení 

súťaže.  

B.4.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy aj bez uvedenia 

dôvodu. 

B.4.4. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže žiadne náklady spojené s ich účasťou v tejto 

obchodnej verejnej súťaži. 

B.4.5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k 

Nehnuteľnostiam výlučne len s víťazom súťaže. Tým nie je dotknuté právo vyhlasovateľa v 

prípade, ak nedôjde z akéhokoľvek dôvodu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s víťazom alebo dôjde k 

platnému odstúpeniu od už uzatvorenej kúpnej zmluvy, uzatvoriť kúpnu zmluvu s účastníkom, 

ktorý sa umiestnil v súťaži ako ďalší v poradí. 

B.4.6. Vyhlasovateľ má právo predĺžiť lehotu na oznámenie výsledku súťaže. 

B.4.7. Vyhlasovateľ má právo až do skončenia súťaže meniť podmienky súťaže.  

B.4.8. Vyhlasovateľ má právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného 

návrhu, vyzvať účastníka na jeho doplnenie. 

 

C) KOMPLETIZÁCIA SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU 

C.1. Súťažný návrh musí byť predložený vo forme návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (v zmysle 

predloženého vzoru, ktorý je prílohou týchto súťažných podmienok) a podľa časti B týchto 

súťažných podmienok, spolu s nasledovnými, povinnými prílohami: 

- potvrdenie o finančnej zábezpeke (originál dokladu o úhrade z banky) podľa časti B, 

podčasti B.2. a bodu B.2.1. týchto súťažných podmienok, 

- doklad preukazujúci totožnosť, ktorým je u účastníka - fyzickej osoby fotokópia 

občianskeho preukazu, u účastníka - fyzickej osoby podnikateľa fotokópia občianskeho 

preukazu a originál alebo úradne overená kópia výpisu zo živnostenského registra nie 

staršia ako 30 dní a u účastníka - právnickej osoby originál alebo úradne overená kópia 

výpisu z obchodného registra, prípadne iného registra, nie staršia ako 30 dní, 

http://www.nsmas.sk/informacie/verejne-obstaravanie/ovs.html
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- súhlas účastníka - fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely 

zabezpečenia úkonov spojených s touto obchodnou verejnou súťažou, 

- potvrdenie príslušného konkurzného súdu účastníka o tom, že voči nemu nie je vedené 

konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie, 

- v prípade právnickej osoby potvrdenie príslušného súdu účastníka o tom, že nie je v 

likvidácii, 

- potvrdenia zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a daňového úradu, že voči 

účastníkovi nemajú pohľadávky po lehote splatnosti; tieto potvrdenia je možné nahradiť 

čestným vyhlásením účastníka konania s jeho úradne overeným podpisom, že nemá 

žiadne záväzky po lehote splatnosti voči uvedeným inštitúciám, 

- vyhlásenie účastníka, že bezvýhradne súhlasí s týmito súťažnými podmienkami. 

 

D) VYHLÁSENIE SÚŤAŽE A SUMÁR ZÁKLADNÝCH TERMÍNOV SÚŤAŽE 

D.1. Obchodná verejná súťaž začína dňa 5.12.2016. V tento deň bude Obchodná verejná súťaž 

zverejnená na webovom sídle vyhlasovateľa: www.nsmas.sk Obchodná verejná súťaž bude 

uverejnená aj v denníku PRAVDA, SME a HOSPODÁRSKE NOVINY dňa 5.12.2016. 

D.2. Termín prevzatia súťažných podkladov a podmienok je odo dňa zverejnenia tejto OVS do dňa 

8.1.2017 od 09.00 hod. do 14.00 hod, vždy však výlučne v pracovných dňoch. 

D.3. Termín predkladania súťažných návrhov je odo dňa zverejnenia tejto OVS do 9.1.2017 do 12.00 

hod. 

D.4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 9.1.2017 o 12:00 hod.  

D.5. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote najneskôr do 23.1.2017 odoslaný list s oznámením 

o tom, že je víťazom súťaže, a že predaj bol schválený/neschválený príslušnými orgánmi 

vyhlasovateľa. Ak bol predaj schválený príslušnými orgánmi vyhlasovateľa, zašle vyhlasovateľ 

zároveň s predmetným oznámením vybratému účastníkovi fotokópiu kúpnej zmluvy podpísanej 

oboma zmluvnými stranami. 

 

 

V Bratislave dňa 5.12.2016 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

MUDr. Marian Križko, PhD., MPH  

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  

Nemocnica svätého Michala, a. s. 
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