
             Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
 

vyhlasujú ponukové konanie 

na prenájom 
 

IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA 

 

Názov vyhlasovateľa:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

v skrátenej forme “ŽSR“  

Sídlo:    Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma:   iná právnická osoba 

Registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo 

312/B 

IČO: 31 364 501 

Odštepný závod: Železnice Slovenskej republiky – Správa majetku ŽSR Bratislava, 

Holekova 6, 811 04 Bratislava 

Kontaktná osoba:                       Ing. Miroslav Dojčán 

Telefónne číslo:                         02/ 2029 5061 

E-mailová adresa:                      Dojcan.Miroslav.1@zsr.sk      

         

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA 

 

Predmetom ponukového konania je majetok štátu v správe ŽSR nachádzajúci sa v k. ú. Rača, 

pozemok na parcele registra C KN 4915/4, časť o výmere 385 m
2
 na záhradkárske účely a 

časti pozemkov na parcelách registra C KN 4915/4, 4915/3 spolu o výmere 19,60 m
2
 za 

účelom prístupu k predmetu nájmu. Pozemky sú evidované na LV č. 1919. 
 

 

Por. č. Názov 

 

Výmera v m
2 

Minimálna 

cena v €/m
2
 bez 

DPH za rok 

Variabilný 

symbol 

poplatku 

Heslo ponukového 

konania 

1. 
Pozemok reg. C 

KN parc. č. 4915/4 
385 0,50 2800001391 

Prenájom 

pozemkovej plochy 

(záhrada 146 – 

Krasňany) k.ú. Rača 

 

Víťazovi ponukového konania bude účtovaná suma 13,72 €/rok za pozemky určené na prístup k 

predmetu nájmu. 

 

Predmet ponukového konania je vyznačený v kópii snímky katastrálnej mapy a vo fotodokumentácii, 

ktoré tvoria prílohy vyhlásenia ponukového konania. 

 

Doplňujúca informácia pre uchádzačov ponukového konania: 
 

Na pozemku určenom na záhradkárske účely sa nachádza záhradná chatka bez evidencie na liste 

vlastníctva a bez súpisného čísla. Uchádzač ponukového konania dáva predložením cenovej ponuky 

súhlas, že v prípade víťazstva v ponukovom konaní, odstráni uvedenú nehnuteľnosť v lehote do 1 

mesiaca od účinnosti nájomnej zmluvy.  

V prípade neodstránenia uvedenej nehnuteľnosti v stanovenej lehote, bude víťazovi ponukového 

konania zazmluvnená v zmysle Cenového predpisu ŽSR SR1014 (t.j. 11,20 € za m
2
 pozemku pod 

stavbou). 

 

 

 

UCHÁDZAČ PONUKOVÉHO KONANIA 



 

Uchádzačom ponukového konania je osoba, ktorá podá ponuku do ponukového konania v súlade 

s požiadavkami špecifikovanými v podmienkach ponukového konania.    

 

 

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA 

 

1.    PREDLOŽENIE PONUKY 

 

1.1 Za platne predloženú ponuku sa považuje tá, ktorá je uchádzačom predložená v súlade 

s podmienkami ponukového konania na celý predmet nájmu a v termíne na predloženie ponuky 

určenom vyhlasovateľom. 

 

2. OBSAH PONUKY 

 

2.1 Súčasťou predloženej ponuky pre fyzickú osobu – nepodnikateľa musia byť: 

            2.2.1   fotokópia OP 

2.2.2 čestné vyhlásenie uchádzača, že má vysporiadané všetky záväzky voči vyhlasovateľovi,  

2.2.3 čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami ponukového konania, 

2.2.4    čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, 

ktoré tvorí prílohu tohto vyhlásenia ponukového konania, 

2.2.5    kontaktná osoba a adresa uchádzača vrátane telefonického spojenia a e-mailovej adresy, 

2.2.6 cenový návrh uchádzača  v € bez DPH za m
2
/rok. Cena predložená v cenovom návrhu 

musí byť vyššia, minimálne rovná ako stanovená minimálna cena, 

2.2.7 doklad o uhradení jednorazového nenávratného poplatku vo výške 25,- € na účet 

ŽSR číslo: 35-4700012/0200, IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012, BIC: 

SUBASKBX, bankové spojenie VÚB, a.s. pod príslušným variabilným symbolom. 

V kolónke informácia pre príjemcu je meno a priezvisko fyzickej osoby, 

2.2.8 podpísaný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle § 14  

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.   

2.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty požadované v tomto ponukovom konaní musia byť 

predložené ako originály, resp. overené kópie, ak nie je uvedené inak. 

 

3. PREDKLADANIE PONÚK 

 

3.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného uzatvoreného obalu.  

Obal ponuky musí obsahovať: 

3.1.1 adresu vyhlasovateľa - Železnice Slovenskej republiky – Správa majetku ŽSR Bratislava, 

Oblastná správa majetku Trnava, Šancova 5/C, 811 04 Bratislava, 

3.1.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

3.1.3 označenie „Ponukové konanie – neotvárať“, 

3.1.4 označenie heslom ponukového konania: „Prenájom pozemkovej plochy (záhrada 146 - 

Krasňany) v  k.ú. Rača.  
3.2 Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania len v prípade, ak obsah ponuky zodpovedá 

podmienkam ponukového konania. 

 

4. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 

4.1 Ponuky je potrebné doručiť osobne na sekretariát vyhlasovateľa na Šancovej 5/C, 811 04 

Bratislava (1. poschodie, č. m. 2) alebo poštou ako doporučená zásielka na adresu: ŽSR – 

Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, Šancova 5/C, 811 04 Bratislava 

a to najneskôr 

do 03.10.2018  do 12
00

 hod. 
 

4.2 Pri ponukách doručených poštou je rozhodujúci dátum prijatia ponuky na sekretariáte             

ŽSR - Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava.  

4.3 Ak bude ponuka doručená na sekretariát ŽSR - Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa 

majetku Trnava  osobne, odporúčame uchádzačom vyžiadať si potvrdenie o prevzatí zásielky, kde 

bude uvedené miesto, dátum a čas prevzatia ponuky.  



4.4  Podrobnejšie informácie a pokyny pre uchádzačov môže uchádzač dostať na adrese: Železnice 

Slovenskej republiky - Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, Šancova 

5/C, 811 04 Bratislava, na telefónnom čísle 02/2029 5061 alebo e-mailom na adrese 

Dojcan.Miroslav.1@zsr.sk.   

 

5. VYHODNOTENIE PONÚK 

 

5.1 Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční komisionálne v sídle vyhlasovateľa, o čom sa spíše 

zápisnica. Návrhy a dokumenty doručené po stanovenom termíne na doručenie ponúk nebudú do 

vyhodnotenia zaradené.  

5.2 Z ponukového konania sa vylučujú: 

5.2.1 ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach ponukového 

konania, 

5.2.2 ponuky uchádzačov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas ponukového 

konania bolo proti uchádzačovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, bol 

proti uchádzačovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, 

5.2.3 ponuky uchádzačov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi ponukového 

konania. 

5.3  Kritériom výberu je najvýhodnejší cenový návrh. 

5.4             Komisionálne vyhodnotenie predložených ponúk je neverejné. 

 

6. VÝSLEDKY PONUKOVÉHO KONANIA 

 

6.1 Vyhlasovateľ oznámi výsledky ponukového konania každému uchádzačovi písomne na adresu 

uvedenú v ním doručenej ponuke a to do 30 dní po zasadnutí vyhodnocovacej komisie. Až do 

ukončenia ponukového konania vyhlasovateľ neposkytuje informácie o jeho priebehu ani žiadne 

iné informácie, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky vyhodnotenia. Ponukové konanie sa 

považuje za ukončené dňom účinnosti nájomnej zmluvy. 
6.2 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

6.2.1 odmietnuť všetky predložené ponuky, 

6.2.2 meniť uvedené podmienky ponukového konania, 

6.2.3 zrušiť ponukové konanie, 

6.2.4 pri formálnych nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať uchádzača  na 

doplnenie a vykonanie opravy, 

6.2.5 vyzvať uchádzačov alebo niektorých z nich na doplnenie ponuky, v prípade obdržania 

dvoch rovnakých cenových návrhov s najvyššou cenou za účelom dosiahnutia 

výhodnejšej ponuky (užšie ponukové konanie).  

 

6.3 S víťazom ponukového konania bude uzatvorená nájomná zmluva o nájme pozemkov podľa        

§ 663 a v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov na dobu neurčitú, ktorá nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka 

v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 Jedným zo spôsobov ukončenia nájomnej zmluvy bude aj výpoveď bez udania dôvodu 

s trojmesačnou výpovednou lehotou. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na 

uzatvorenie zmluvy, víťaz ponukového konania neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného 

návrhu, stráca nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy.  

 

 

 

 

                                                                                               ........................................................... 

       JUDr. Alexandra Kožányiová 

                                                     vedúca  

      Oblastnej správy majetku Trnava 

 

 

 


