
Zápisnica o výsledku :   
 
z výberového konania konaného dňa 16. 05. 2017 za účelom prenajatia garážových státí  
v garážových stojiskách na Mlynarovičovej ul. 14-24 a Rovniankovej ul. 4-6   
 
 
- „Obchodná verejná súťaž - prenájom garážových státí č. 3/A, 4/A, 10/A,  19/A, 20/A, 23/A, 
24/A, 25/A, 30/A, 32/A, 33/A, 38/A, 39/A, 40/A, 42/A, 43/A, 45/A, 47/A, 51/A, 53/A, 59/A,  
73/A, 77/A, 1/B, 7/B, 16/B, 22/B, 29/B, 30/B a 33/B v garážovom stojisku na 
Rovniankovej ul. č. 4-6 a prenájom garážových státí č. 5, 10, 30, 36, 37, 44, 45, 47, 48, 50, 
51, 52, 53, 68, 78 a 99 v garážovom stojisku na Mlynarovičovej ul. č. 14-24 v Bratislave 
neotvárať „(uchádzač uvedie číslo garážového státia, o ktoré má záujem) 
  
Kritériom hodnotenia súťažných návrhov bola najvyššia záujemcom navrhovaná cena za 
prenájom garážového státia na mesiac. 
  
Na miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka boli doručené štyri ponuky:  
 

1. Ing. Lucia Kutláková, trvale bytom Rovniankova 9, 851 02  Bratislava 
              -    obálka prijatá -  15. 05. 2017 o 15,40 hod.  
              -    splnené podmienky súťaže 

          -  navrhovaná výška nájomného za garážové státie č. 7/B v garážovom stojisku na    
Rovniankovej  ul. č. 4-6 Bratislava  je 55,00 €  na mesiac, 

 
2. Ing. Peter Matlák, trvale bytom Rovniankova 7, 851 02  Bratislava 

- obálka prijatá -  15. 05. 2017 o 08.00 hod. 
- splnené podmienky súťaže  
- navrhovaná výška nájomného za garážové státie č. 42/A v garážovom stojisku na    

Rovniankovej  ul. č. 4-6 Bratislava  je 54,03  €  na mesiac, 
 

3. Ing. Jaroslav Kšiňan, trvale bytom Mlynarovičova 17, 851 03  Bratislava 
- obálka prijatá – 10. 05. 2017 o 08,00 hod. 
- splnené podmienky súťaž 
- navrhovaná výška nájomného za garážové státie č. 10 v garážovom stojisku na    

Mlynarovičovej  ul. č. 14-24 Bratislava  je 55,55 €  na mesiac, 
 

4. Ing. Ivan Buch, bytom Mlynarovičova 2, 851 03  Bratislava 
- obálka prijatá – 09. 05. 2017 o 11,48 hod.  
- splnené podmienky súťaže  
- navrhovaná výška nájomného za garážové státie č. 5 v garážovom stojisku na    

Mlynarovičovej  ul. č. 14-24  Bratislava  je 55,00 €  na mesiac. 
  
Komisia vyhodnotila všetky ponuky a konštatovala, že podmienky obchodnej verejnej súťaže 
boli súťažiacimi splnené. Komisia preto odporúča starostovi uzatvoriť nájomné zmluvy 
so všetkými uchádzačmi v zmysle predložených ponúk.    
Budúci nájomcovia budú vyrozumení o výsledku výberového konania s upozornením, 
že môžu  nájomnú zmluvu podpísať najneskôr do 22. 05. 2017 a bude platná od 01. 06. 2017.    
 
Za správnosť: 
Iveta Podhradská 


