
Spoločnosť Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., 

Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, IČO 47327286 

 
 

vyhlasuje 

 
 

obchodnú verejnú súťaž na predaj nadbytočného majetku vybavenia gastro 

priestorov v objekte Petržalskej plavárne, Tupolevova 3957/7B, 85101 

Bratislava. 
 
 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú sprístupnené: 

- na web stránke spoločnosti www.petrzalka.sk/plavaren 

- na www.petrzalka.sk/prenajom-a-predaj-majetku 

- vo vstupných priestoroch Petržalskej plavárne 

 
 

 

Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť v písomnej podobe poštou alebo osobne do 

Petržalskej plavárne, v termíne do 31.01.2020, do 14,00 hod. v pracovných dňoch medzi 

8:00 a 14:00, v zalepenej obálke s výrazným označením „Obchodná verejná súťaž – 

Predaj vybavenia gastro priestorov v objekte Petržalskej plavárne - neotvárať!“ s 

uvedením adresy Petržalskej plavárne, adresy uchádzača a telefónneho čísla, za týchto 
súťažných podmienok. 
 

 

Bližšie informácie na adrese matus.hradela@petrzalka.sk prípadne na tel. č. 02/593 000 87. 
 
 
 
 
 

 

Ing. Matúš Hrádela 

konateľ 

http://www.petrzalka.sk/plavaren
www.petrzalka.sk/prenajom-a-predaj-majetku
mailto:matus.hradela@petrzalka.sk


Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., 

Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, IČO 47327286 

 

 

P o d m i e n k y 

 

 

Spoločnosť Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., Kutlíkova 17, 85212 Bratislava 
v zastúpení konateľa Ing. Matúš Hrádela 

 

v y h l a s u j e 

 

v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, 
 

 

o b c h o d n ú    v e r e j n ú    s ú ť a ž 

 

o najvhodnejší návrh na predaj majetku podľa súpisu v prílohe podmienok súťaže 
 

 

za týchto súťažných podmienok: 

 

I. Predmet súťaže 

 

Predaj majetku podľa súpisu v prílohe súťažných podmienok 

 

nachádzajúci sa v objekte Petržalskej plavárne, Tupolevova 3957/7B, 85101 Bratislava. 

 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: 

 

Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. 

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

v zastúpení: Ing. Matúš Hrádela – konateľ 

IČO: 47 327 286 



II. Podmienky účasti uchádzača vo verejnej obchodnej súťaži 

 

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby - živnostníci a právnické osoby. 

Každý účastník súťaže pri podaní návrhu predloží  vyhlasovateľovi  do súťaže: 

 

1. fyzická osoba - podnikateľ:   
- výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace) 

2. právnická osoba 

- výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace)  
3. písomný súhlas uchádzača, že súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov 

počas verejnej obchodnej súťaže v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov. 

 

Vyhlasovateľ vylúči z obchodnej verejnej súťaže uchádzača, ktorý nesplnil vyššie uvedené 
podmienky, nepredložil požadované doklady alebo ak zistil, že predložené doklady sú neplatné 
alebo nepravdivé. 
 

 

III. Obsah súťažných návrhov, miesto a termín podávania 

 

Súťažný návrh záujemcu  musí obsahovať:  
a) ponuku výšky ceny za kúpu majetku podľa súpisu  
b) doklady uvedené v bode II. Podmienky účasti uchádzača vo verejnej 

obchodnej súťaži 

 

Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť v písomnej podobe poštou alebo osobne do 

Petržalskej plavárne, najneskôr do 31.01.2020 do 14,00 hod. v zalepenej obálke s 

výrazným označením „Obchodná verejná súťaž – Predaj vybavenia gastro priestorov 

v objekte Petržalskej plavárne - neotvárať!“ s uvedením adresy Petržalskej plavárne, 

adresy uchádzača a telefónneho čísla.  
Vyhodnotenie predložených ponúk bude uskutočnené dňa 03.02.2020 o 10,00 hod. 
 

 

Súťažné návrhy nemôžu uchádzači po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do dňa termínu 
otvárania obálok s ponukami ich však môžu vziať späť a podať inú ponuku s novým termínom 

podania. Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v 
týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným 

podmienkam. Takéto návrhy budú odmietnuté. 
 

 

IV. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa 

 

1. Náklady spojené s účasťou vo verejnej obchodnej súťaži si hradí účastník sám. 

2. Uchádzač predloží návrh na kúpu celého súpisu majetku. Návrhy na kúpu časti majetku 

budú odmietnuté. 

3. Úspešný uchádzač po uzavretí kúpnej zmluvy a zaplatení kúpnej ceny na vlastné 

náklady zabezpečí prípadnú demontáž, vysťahovanie a odvoz predmetného majetku 

najneskôr do siedmich pracovných dní po zaplatení plnej kúpnej ceny. Pri všetkých 

úkonoch a manipulácii je povinný si počínať tak, aby nebol poškodený majetok 

spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., prípadne nevznikla iná škoda a musí 



rešpektovať otváracie hodiny plavárne. Pri prekročení lehoty na vysťahovanie majetku 

bude uplatnená zmluvná pokuta definovaná v kúpnej zmluve. 

4. V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od podpísania kúpnej zmluvy 

s vyhlasovateľom súťaže, resp. v určenom termíne nepodpíše kúpnu zmluvu, 

vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa pri vyhodnotení 

právoplatne predložených ponúk umiestnil ako ďalší v poradí.  
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na podávanie návrhov. 

6. Kúpna cena bude splatná do 14 dní po uzatvorení zmluvy a majetok bude úspešný 

uchádzač oprávnený prevziať a odviezť až po pripísaní plnej kúpnej ceny na účet 

spoločnosti.  
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, alebo zrušiť 

vyhlásenú súťaž (§ 287 ods. 2, Obch. zák.) a to aj bez uvedenia dôvodu odmietnutia.  
8. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, 

ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 

 

V. Termíny obhliadky objektu 

 

Termín obhliadky si môžu uchádzači dohodnúť telefonicky s poverenou osobou 
vyhlasovateľa Mgr. Editou Širillovou č. tel. +421 905 878 360. Bližšie informácie na 
matus.hradela@petrzalka.sk, alebo plavaren@petrzalka.sk. 

 

VI. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov 

 

Vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk bude hodnotiť jediné kritérium: 

 

- najvyššiu cenu za kúpu majetku podľa súpisu. 

 

Poradie uchádzačov určuje ponúknutá - najvyššia cena za kúpu majetku podľa súpisu. 

 

VII. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzavretie kúpnej zmluvy 

 

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 07.02.2020 na internetovej stránke 

www.petrzalka.sk/plavaren a vo vstupných priestoroch Petržalskej plavárne. Vyhodnotenie 

obchodnej verejnej súťaže bude oznámené všetkým uchádzačom v termíne do 15 dní od 
vyhodnotenia súťaže. S uchádzačom, ktorý podal víťazný návrh, bude uzavretá kúpna zmluva 

k 10.02.2020. 
 
 
 

 

Ing. Matúš Hrádela 

konateľ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

mailto:matus.hradela@petrzalka.sk
mailto:plavaren@petrzalka.sk
http://www.petrzalka.sk/plavaren


Príloha 
súťažných podmienok 

 
 

Súpis majetku na predaj 
 

 
Názov a popis Typ 

1 Plynové varidlo 700, 4 horák,   s podstavcom otvorený , držiak hrncov-liatinová mriežka, 
večný plameň, 61kg 

BG7F4M 

2 Plyn. grilovacia platňa 700, hladká liatinová platňa, 7kW, 41.5kg BG7FL4M 

3 El. fritéza 700, 2x 10 litr., vypúštací ventil, 2x kôš vo výbave,, 31kg BE7F10-8M 

4 Plynový gyros, kapacita 35kg, ,motor uložený v spodnej časti, infračervené keramické 
plynové horáky, piezozapaľovanie, termopoistka,  

DG6 

5 Konvektomat elektrický Lainox by Alphatech Combi-5x GN1/1, digitálny ovládací a 
kontrolný systém,  

  

6 Tlaková sprcha s pákovým ovládačom ku konvektomatu, plastový držiak sprchy, 
tlaková nerezová hadica 2m 

DL-1 

7 Zmäkčovač vody dvojkohútový, 12 litr. (pre konvektomaty, umývačky, kávovary, 
výr.ľadu) 

LT-12 

8 Univerzálny robot, 20 litr.kotlík, metla, hák, miešač, 98kg, 375W, 230V RM-200 H 

9 Krájač zeleniny k robotu RM, struhací kotúč 2, 3, 4, 7, 12mm a rezací kotúč 2,3, 8mm V-99 S 

10 Chladiaci stôl chladiaca časť stola - 2x dvierka, pracovná doska nerez, 1x agregát 
dole, ventilované chladenie, objem 240litr., od +2 do +8°C, 240W, 230V 

st902 

11 Chladiaci stôl , chladiaca časť stola - 2x dvierka, pracovná doska nerez, 1x agregát 
dole, ventilované chladenie, objem 240litr., od +2 do +8°C, 240W, 230V 

st902 

12 Podstolová chladnička 130 litr. , biela, 0.4kWh/24hod, 230V, 35kg RD 130L 

13 Tlaková nerezová sprcha s batériou do stola, vyrovnávacia pružina s pákovou 
tlakovou sprchou, batéria s ramienkom, ukotvenie na stenu 

DOC-3 

14 Tlaková nerezová sprcha s batériou do stola, vyrovnávacia pružina s pákovou 
tlakovou sprchou, batéria s ramienkom, ukotvenie na stenu 

DOC-3 

15 Umývačka riadu  jednopláštová, kôš 500x500mm, 530 tanierov/30 košov/hod, cyklus 
120sec., spotreba 2 litr vody/cyklus, 230V, 3.5 kW,                                              
zabudované odpadové čerpadlo 

QQ 

16 Zmäkčovač vody dvojkohútový, 12 litr. (pre konvektomaty, umývačky, kávovary, 
výr.ľadu) 

LT-12 

17 Ohrievací výdajný gastropult, spodná polica, kapacita 3x GN 1/1-200mm, regulácia 
teploty 0 ÷  +75°C, 3kW, 230V, čelné a ľavé opláštenie bukas, dodávané bez 
gastronádob 

VOP 1P + 
OD 

18 Hygienická nadstavba oblá ku gastopultom (oblé sklo + nerezová výdajná polica), 
osvetlenie 

GSNO + 
osv. 

19 Chladiaci výdajný gastropult, spodná polica, kapacita 2x GN 1/1-200mm, teplotný 
rozsah +2 ÷  +8°C, 230V, 0.315kW, čelné opláštenie bukas, dodávané bez 
gastronádob 

VCHN-1P + 
OD 

20 Hygienická nadstavba oblá ku gastopultom (oblé sklo + nerezová výdajná polica), 
osvetlenie 

GSNO + 
osv. 

21 Umývačka riadu jednopláštová, kôš 400x400mm, 30 košov/hod, cyklus 120sec., 
spotreba 2 litr vody/cyklus, 230V, 3.2 kW, poháre o výške max.305mm                                   
zabudované odpadové čerpadlo 

 I40 + 
odpadové 
čerpadlo 

22 Zmäkčovač vody dvojkohútový, 8 litr. (pre konvektomaty, umývačky, kávovary, výr.ľadu) LT-08 

23 Výrobník kockového ľadu , 20kg/24hod., zásobník na 4kg ľadu, kocka typ S (14g), 
230V, 320W 

IMC 2104 

24 Zmäkčovač vody dvojkohútový, 8 litr. (pre konvektomaty, umývačky, kávovary, výr.ľadu) LT-08 



25 Stolná váha digitálna dvojrozsahová, váživosť od 40g-6kg(dielik 2g) a od 6-
15kg(dielik 5g) , displej v tele váhy, rozhranie RS232 pre pripojenie k pokladniciam, 
6 pamäťových kláves PLU, batérie+trafo, 230V 

ACS-A 6/15 

26 Nárezový stroj, pr.noža 250mm, rezný stôl uložený šikmo, brúsne zariadenie, 230V, 
145W 

250 G 

27 Podstavec vysoký Lainox ku konvektomatom Lainox , 8x zásuv na plechy GN 1/1, 
zváraný 

PPK 

28 Pracovný a odkladací nerezový stôl ku konvektomatu, spodná polica, zadný lem PSJP 

29 2x Pracovný a odkladací nerezový stôl pre kuchára, 2x zásuvka pod pracovnou 
plochou, spodná polica, bez zadného lemu 

PSZP2 

30 Pracovný nerezový stôl, 2x zásuvka pod pracovnou plochou, spodná polica, zadný 
lem 

PSZP2 

31 Umývací jednodrez zváraný, nerez., zadný lem DZS1 

32 Umývací jednodrez zváraný, nerez., zadný lem DZS1 

33 Pracovný nerezový stôl s drezom (pravý), drez lisovaný 400x400x250, prelisované 
plato stola, bez čelnej výstuže (priestor pre podstolovú chladničku), zadný lem 

US1 

34 Umývací jednodrez-umývacia vaňa, zváraný, nerez., zadný lem CNDZ-2 

35 Policová zostava skladaná (dural-plast),  4-policová, perforované plastové police (2x 
stojina 577x1700 + 4x polica 1152x577), možnosť uložiť priamo gastronádoby 
namiesto policových segmentov, možnosť dokúpenia dalších políc, nosnosť duralovej 
police 1152 (170kg) 

Zostava 
577 

36 Odkladací nerezový stôl na príjem použitého riadu s dierou na odpad vpravo, diera s 
nastavcom, čelné krytovanie nerez., bez zadného lemu 

PSJ + E 
diera s 

nastavcom 
+ K 

37 Pracovný nerezový stôl s drezom (ľavý), drez lisovaný 400x400x250, prelisované 
plato stola, bez čelnej výstuže (priestor pre podstolovú umývačku), zadný lem 

US1 

38 Rôzne gastronádoby a pomôcky   

39 2x Zavážací mobilný vozík na podnos-gastrotácky GN 1/1, kapacita 15 zásuvov GN 
1/1, 4x kolieska, skladaný, nerez. 

  

40 Pracovný nerezový stôl, spodná polica, čelné a pravé opláštenie bukas, bez 
zadného lemu 

PSJP + OD 

41 Zásobník na chlieb a pečivo ZPE 

42 Umývací stôl skrinkový s drezom (pravý), drez lisovaný 400x400x250, prelisované 
plato stola, posuvné dvierka, spodná polica, zadný lem 

USS1 

43 2x Detská stolička  

44 Modis-N 3000x1000 Odsávač pár  

 

Pozn.: Uchádzač predloží ponuku na kúpu celého súpisu majetku a v prípade záujmu má 
možnosť vykonať obhliadku majetku po predchádzajúcom dohodnutí termínu. 

 
 

 
 

 
 


