
Obchodná verejná súťaž 

„Predaj radovej garáže s pozemkom“ 

vyhlásená podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Literárnym 
fondom na predaj nepotrebného nehnuteľného majetku vyhlasovateľa v zmysle ustanovení zákona 
č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií. 
 
Vyhlasovateľ:        Literárny fond 
       Grösslingová 55 
                                 815 40 Bratislava 
 
IČO:                           00 225 681 
DIČ:                           2020845112 
Kontaktná osoba:   JUDr. Ladislav Serdahély, riaditeľ 
Telefón:                    +421 2 32 28 26 37 
E-mail:                      riaditeľ@litfond.sk 
Webové sídlo:         www.litfond.sk 
 
(ďalej len „vyhlasovateľ“, alebo LF) 
 
Vyhlasovateľ je národnokultúrnou verejnoprávnou inštitúciou zriadenou zákonom č. 13/1993 Z. z. 
o umeleckých fondoch, ktorá je právnickou osobou s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. 
 
Predmet predaja na základe súťaže: 
 
Radová garáž s pozemkom zastavaným predmetnou stavbou  na Broskyňovej ulici v Bratislave -  
mestská časť Staré mesto o výmere 17m2, zapísaná na LV č. 977, parc. č. 2510/21, súp. č. 7081. 
 
Príslušný LV na predmet súťaže a nákres katastrálnej mapy znázorňujúcej umiestnenie predmetu 
súťaže, tvoria Prílohu č. 1 tejto súťaže. 
 
Náležitosti súťažných návrhov: 
 
Súťažné návrhy musia byť písomné, vyhotovené v slovenskom jazyku  a musia obsahovať: 
1/ identifikáciu navrhovateľa - meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, 
     dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav /v prípade BSM aj údaje o manželovi/, 
2/ telefonický a emailový kontakt, 
3/ navrhovanú kúpnu cenu za predmet súťaže. 
 
Spôsob a lehota pre podávanie súťažných ponúk: 
 
Ponuky záujemcov musia byť predložené v písomnej forme v zalepenej obálke označenej  
 

„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“ 
 
Súťažné návrhy musia  byť vyhlasovateľovi doručené poštou formou doporučenej zásielky najneskôr 
do skončenia termínu na predkladanie ponúk na adresu vyhlasovateľa:  
Literárny fond 
Grösslingová 55 
815 40 Bratislava 
 

mailto:riaditeľ@litfond.sk
http://www.litfond.sk/


Časový harmonogram súťaže: 
  
a/ vyhlásenie súťaže:  2.8.2021 
b/ termín na predkladanie súťažných návrhov: do. 31.8.2021 
c/ vyhlásenie výsledkov súťaže: do 10.9.2021 
d/ uzatvorenie kúpnej zmluvy s víťazným navrhovateľom: do 10 dní od vyhlásenia výsledkov 
e/ obhliadka nehnuteľnosti: v prípade záujmu o obhliadku kontaktujte vyhlasovateľa na t. č.            
     0904/059660 
 
Vyhodnotenie ponúk 

Jediným kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy je cena uvedená 
v Znaleckom posudku a nesmie byť nižšia ako 26.000 Eur. 
/Do  znaleckého  posudku je možné nahliadnuť u navrhovateľa/. 
 V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny viacerými navrhovateľmi, bude vyhlasovateľ oprávnený 
 vybrať podľa vlastného uváženia ktoréhokoľvek z navrhovateľov, ktorí ponúkli rovnakú cenu. 
 
Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa www.litfond.sk 
 
Osobitné ustanovenia 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť a to aj bez uvedenia 
dôvodu. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od už podpísanej kúpnej zmluvy v prípade ak kupujúci 
nezaplatí kúpnu cenu najneskôr v deň uzavretia kúpnej zmluvy. 
 
 
                                                                                                                                         JUDr. Ladislav Serdahély 
                                                                                                                                                          riaditeľ 
 
V Bratislave dňa 28.7.2021 
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