
 

 

Číslo: R/393/2015                                                                             V Bratislave dňa 04.09.2015 

 

                                                 

 

                                        Vyhlásenie elektronickej aukcie – 3. kolo 

podľa § 8aa a 8ab zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

 

Podľa § 8aa ods. 2 zákona Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie je zverejnené v registri 

ponúknutého majetku štátu. (www.ropk.sk) 

 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej aj „ÚKSÚP“) ako 

správca majetku štátu podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona zastúpený Ing. Bohumilom Krajmerom 

– generálnym riaditeľom oznamuje v zmysle § 8aa a § 8ab  zákona vyhlásenie elektronickej 

aukcie na prebytočný nehnuteľný majetok štátu zapísaný na LV č. 2383 ako parcely registra 

„C“ na Okresnom úrade Bratislava, katastrálny odbor, k.ú. Vrakuňa, obec BA-m.č. Vrakuňa, 

okres Bratislava II., všetko v podiele 1/1: 

 

Pozemky: 

 

parcelné číslo:  výmera  v m2:    druh pozemku:     spôsob využitia:   umiest.poz.:   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

3160/1              18601                 zast.plochy a nádv.        18                      1 

3160/4                    84                                                        16                      1 

3160/14                540                           „                           16                      1 

3160/16                  31                           „                           16                      1 

3160/17                549                           „                           16                      1 

3160/18                  37                           „                           16                      1 

3160/19                572                           „                           16                      1 

3160/20                523                           „                           16                      1 

3160/21                368                           „                           16                      1 

3160/22                191                           „                           16                      1 

3160/23                193                           „                           16                      1 

3160/24                193                           „                           16                      1 

3160/25                  81                           „                           16                      1 

3160/26                847                           „                           16                      1   

 

 

 

 



 

 
 

 

Stavby: 

 

súpisné číslo:       parcelné číslo:    druh stavby:    popis stavby:              umiestnenie stavby: 

14733                  3160/14                  2                  sklad                                                      1 

14735                  3160/16                  2                  sklad                                                      1 

14736                  3160/17                  7                  Majerská                                                1 

14737                  3160/18                  20                                                                               1 

14738                  3160/19                  2                  sklad                                                       1 

14739                  3160/20                  15                Majerská                                                 1 

14740                  3160/21                  18                                                                                1 

14741                  3160/22                  18                                                                                1 

14742                  3160/23                  18                Majerská                                                 1 

14743                  3160/24                  18                Majerská                                                 1 

14744                  3160/25                  18                Majerská                                                 1 

14745                  3160/26                  2                  sklad                                                       1 

 

V zmysle § 8a ods. 3 a ods. 8 zákona je všeobecná hodnota tohto majetku stanovená znaleckým 

posudkom znížená o 30 % - 348.600,- Eur. (slovom: tristoštyridsaťosemtisícšesťsto eur a nula 

centov) 

 

Písomné ponuky s návrhom kúpnej ceny najmenej vo výške primeranej ceny, vyjadrenej 

pevnou sumou v eurách, je potrebné doručiť na adresu Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 

poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava v lehote do 07.10.2015 v 

uzatvorenej obálke označenej heslom ponuky „Vrakuňa“ a nápisom „NEOTVÁRAŤ – 

elektronická aukcia“. Pri osobnom doručovaní je možné ponuku v uzatvorenej obálke podať v 

podateľni najneskôr do 14,00 hod.  Záujemca vo svojej písomnej ponuke okrem základných 

identifikačných údajov uvedie aj kontakt – telefón a e-mail, dôležitý pre komunikáciu v 

elektronickej aukcii. Správca okrem cenovej ponuky vyjadrenej pevnou sumou najmenej vo 

výške primeranej ceny požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 5.000,- Eur na č. ú. 

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0007 7325 -  BÚ - depozitný účet neúročený, Štátna pokladnica, 

VS: právnické osoby – IČO, fyzické osoby – rok narodenia. Do správy pre prijímateľa je 

potrebné uviesť identifikačné údaje záujemcu. Finančná zábezpeka musí byť na účet ÚKSÚP 

pripísaná najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk, t.z. do 07.10.2015 

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. 

Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo ak správca 

odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, 

zábezpeka prepadne v prospech štátu. ÚKSÚP je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, 

ktorého cenová ponuka nebola doručená v určenej lehote alebo ktorého cenová ponuka nebola 

vyjadrená pevnou sumou a cenovú ponuku záujemcu, ktorý v určenej lehote riadne nezložil 



 

 
 

finančnú zábezpeku v stanovenej výške. Správca si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej 

aukcie kedykoľvek zrušiť.  

V prípade splnenia zákonom stanovených podmienok sa predaj predmetného prebytočného 

nehnuteľného majetku štátu uskutoční elektronickou aukciou prostredníctvom aukčného 

systému. Správca vyzve najmenej päť dní pred začatím elektronickej aukcie všetkých 

záujemcov, ktorých cenové ponuky splnili stanovené podmienky, na predkladanie nových 

cenových ponúk v elektronickej aukcii spolu s ostatnými zákonom stanovenými informáciami 

na záujemcami zadané e-mailové adresy. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Ing. Bohumil Krajmer 

                                                                                                                       generálny riaditeľ 

 

 

 

 

Kontaktné údaje:  

Mgr. Adam Farkaš, tel.: 02/59880249, mob.: 0905560003, e-mail:  adam.farkas@uksup.sk 

 


