
Mestsk� časť Bratislava-Petržalka

vyhlasuje

verejn� obchodn� s�ťaž na uzavretie zmluvy na pren�jom  nebytov�ch 
priestorov  na Rovniankovej 12  v Bratislave 

Podmienky s�ťaže je možn� p�somne obdržať   na adrese :

Miestny �rad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Kutl�kova 17, 852 12 Bratislava

V. poschodie č. dver� 520

alebo na web. str�nke  mestskej časti Bratislava-Petržalka

S�ťažn� n�vrhy s� uch�dzači povinn� doručiť  v p�somnej podobe na adresu: Mestsk� 
časť Bratislava–Petržalka, Kutl�kova 17, 852 12 Bratislava alebo osobne do podateľne 
Miestneho �radu Bratislava–Petržalka, v term�ne  do 11. 4. 2011, do 12,00 hod. 
v zalepenej ob�lke s v�razn�m označen�m:

„Verejn� obchodn� s�ťaž - na uzavretie zmluvy na pren�jom nebytov�ch 
priestorov  na Rovniankovej 12  v Bratislave  - neotv�rať !“ 

Na adresu:   Miestny �rad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Kutl�kova 17
852 12 Bratislava

V Bratislave dňa   17. 03. 2011

Vladim�r Bajan
starosta



Mestsk� časť Bratislava-Petržalka

P o d m i e n k y

verejnej obchodnej  s�ťaže na pod�vanie n�vrhov na uzavretie zmluvy na pren�jom    
nebytov�ch priestorov na Rovniankovej 12  v Bratislave 

Mestsk� časť  Bratislava–Petržalka v zast�pen� starostu mestskej časti Bratislava–Petržalka
Vladim�ra Bajana 

v y h l a s u j e 

v zmysle � 281 a nasl. z�kona č. 513/1991 Zb. Obchodn� z�konn�k v znen� neskorš�ch 
predpisov, v s�lade s  � 17 ods. 3 z�k. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave a  podľa � 9a ods. 1 p�sm.  a) a  ods. 9 z�kona  č. 258/2009 Z. z., ktor�m sa men� 
z�k. č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov a o zmene a doplnen� 
niektor�ch z�konov a v s�lade s VZN č. 3/1994 v �plnom znen� o z�sad�ch hospod�renia 
s majetkom mestskej časti Bratislava–Petržalka a s majetkom zveren�m jej do spr�vy 
hlavn�m mestom SR Bratislavou

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

o najvhodnejš� n�vrh na uzavretie zmluvy na pren�jom nebytov�ch priestorov na 
Rovniankovej 12 v Bratislave 

za t�chto s�ťažn�ch podmienok:

I. Predmet s�ťaže

N�jom nehnuteľnosti – nebytov� priestory na Rovniankovej 12 v Bratislave za  t�chto 
podmienok: 

- �čel n�jmu 
a) kancel�rie, 
b) ostatn� kancel�rie
c) služby (napr. holičstvo, kadern�ctvo, kozmetick� služby, sol�ri� a pod.),
d) služby (napr. krajč�rstvo, oprava obuvi, opravy dom�cich elektrospotrebičov a pod.), 
e) v�robn� služby (napr. hodin�rstvo, zlatn�ctvo, klenotn�ctvo, polygrafick� v�roba,  

poč�tačov� služby a pod.), 
f)   maloobchod 
- doba n�jmu - 5 rokov, 
- povinnosť n�jomcu uhr�dzať všetky n�klady za služby spojen� s už�van�m nebytov�ho 

priestoru stanoven� spr�vcom bytov�ho fondu a spoločenstvom vlastn�kov bytov,

- ponuka minim�lnej v�šky n�jomn�ho za 1 m2 /rok prenajatej plochy 



a) kancel�rie (st�vkov�, realitn� a advok�tska kancel�ria, kancel�ria daňov�ch 
a �čtovn�ch poradcov, vedenie �čtovn�ctva, komerčn� poisťovn�ctvo, peňažn� služby, 
obchodovanie s cenn�mi  papiermi a akciami, a pod.) 84, 00  €

b)  ostatn� kancel�rie                                                                                       68, 00  €
c) služby (napr. holičstvo, kadern�ctvo, kozmetick� služby, sol�ri� a pod.),   38, 00  €                                                                                                
d) služby (krajč�rstvo, oprava obuvi, opravy dom�cich elektrospotrebičov a pod.) 

18,00   €
e) v�robn� služby (hodin�rstvo, zlatn�ctvo, klenotn�ctvo, polygrafick� v�roba,  

poč�tačov� služby a pod.) 40,00  €
f) maloobchod                                                                                                  53,00   € 

N�zov predmetu verejnej obchodnej s�ťaže:  
„Uzatvorenie zmluvy o n�jme nebytov�ho priestoru na Rovniankovej  12 v Bratislave“

Nebytov�  priestory na Rovniankovej 12 v Bratislave zap�san� na LV č. 2904 v k. �. 
Petržalka, s�pisn�  č�slo  1666  o celkovej ploche 120,34 m2  .

prenaj�mateľ:

Mestsk� časť Bratislava – Petržalka
Kutl�kova 17, 852 12 Bratislava
v zast�pen�: Ing. Vladim�r Bajan - starosta
IČO: 603 201

I. Podmienky �časti uch�dzača vo verejnej obchodnej s�ťaži

S�ťaže sa m�žu z�častniť fyzick� osoby – živnostn�ci, pr�vnick� osoby, osoby, ktor� 
podnikaj� na z�klade in�ho než živnostensk�ho opr�vnenia podľa osobitn�ch predpisov 
a občianske združenia. Každ� �častn�k s�ťaže pri podan� n�vrhu predlož�  vyhlasovateľovi  do 
s�ťaže:

1.  fyzick� osoba - živnostn�k
- v�pis zo živnostensk�ho registra (nie starš� ako jeden mesiac)

2.   pr�vnick� osoba
- v�pis z obchodn�ho registra (nie starš� ako jeden mesiac)

3. osoby, ktor� podnikaj� na z�klade in�ho než živnostensk�ho opr�vnenia podľa 
osobitn�ch predpisov
- doklad o registr�cii

Vyhlasovateľ vyl�či z obchodnej verejnej s�ťaže uch�dzača, ktor� nesplnil vyššie       
uveden� podmienky, nepredložil požadovan� doklady alebo ak zistil, že predložen� doklady 
s� neplatn� alebo nepravdiv�.

II. Obsah s�ťažn�ch n�vrhov, miesto a term�n pod�vania  

S�ťažn� n�vrh z�ujemcu  mus� obsahovať: 
a) ponuku v�šky n�jomn�ho za 1 m2/rok plochy  nebytov�ho priestoru  za rok  

(minim�lne ceny s� uveden� v časti  I. Predmet s�ťaže )
b) doklady o splnen� podmienok �časti v s�ťaži



c)   p�somn�  s�hlas  uch�dzača,  že  s�hlas�  so  spracov�van�m  svojich  osobn�ch   
�dajov     počas  verejnej   obchodnej   s�ťaže  v zmysle   z�kona  č. 428/2002  
Z. z.  o ochrane  osobn�ch �dajov.

S�ťažn� n�vrhy s� uch�dzači povinn� doručiť  v p�somnej podobe na adresu: Mestsk� časť 
Bratislava–Petržalka, Kutl�kova 17, 852 12 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho 
�radu mestskej časti Bratislava-Petržalka, najnesk�r do 11. 04. 2011, do 12.00 hod. 
v zapečatenej ob�lke s v�razn�m označen�m  „Verejn� obchodn� s�ťaž - pren�jom 
nebytov�ch priestorov na Rovniankovej 12 v Bratislave - neotv�rať !“ 

Vyhodnotenie predložen�ch pon�k bude uskutočnen� dňa 11. 04. 2011 o 13.00 hod.
S�ťažn� n�vrhy nem�žu uch�dzači po podan� nijako meniť ani dopĺňať. Do dňa term�nu 
otv�rania ob�lok s ponukami ich však m�žu vziať sp�ť a podať in� ponuku s nov�m 
term�nom podania.  Do s�ťaže nemožno zahrn�ť n�vrhy, ktor� boli predložen� po term�ne 
určenom v t�chto s�ťažn�ch podmienkach ani n�vrhy , ktor�ch obsah nezodpoved� s�ťažn�m 
podmienkam. Tak�to n�vrhy komisia odmietne. 

III. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa

1. N�klady spojen� s �časťou vo verejnej obchodnej s�ťaži si hrad� �častn�k s�m.
2. V pr�pade, že �spešn� uch�dzač odst�pi od podp�sania n�jomnej zmluvy 

s vyhlasovateľom s�ťaže, resp. v určenom term�ne nepodp�še n�jomn� zmluvu, 
vyhlasovateľ m�že uzavrieť zmluvu s uch�dzačom, ktor� sa pri vyhodnoten� 
pr�voplatne predložen�ch pon�k umiestnil ako ďalš� v porad�.

3. N�jomn� zmluva bude uzavret� na dobu určit� na 5 rokov. N�jomn� bude splatn� 
mesačne.   

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje pr�vo odmietnuť všetky predložen� n�vrhy, alebo zrušiť 
vyhl�sen� s�ťaž / �� 283 a 287 ods. 2, Obchodn�ho  z�konn�ka / a to aj bez uvedenia 
d�vodu odmietnutia.

5. V s�lade s �  284 Obchodn�ho z�konn�ka bude do s�ťaže zahrnut� len ten n�vrh, 
ktor�ho obsah zodpoved� uverejnen�m podmienka s�ťaže.

V.   Term�ny obhliadky objektu

Term�n obhliadky si m�žu uch�dzači dohodn�ť telefonicky s poverenou osobou             
vyhlasovateľa  Ing. Jana Žilincov�, č. tel. 02-68286867 najnesk�r do troch dn� po 
nahl�sen� z�ujmu. Bližšie inform�cie  na adrese jana.zilincova@petrzalka.sk.

VI.   Krit�ria hodnotenia s�ťažn�ch n�vrhov

Vyhlasovateľ pri vyhodnocovan� predložen�ch pon�k bude hodnotiť jedin� krit�rium:

- najvyššiu  cenu  za n�jom nebytov�ho priestoru za m2 /rok. 

Každ� predložen� n�vrh hodnotia členovia komisie samostatne s vyhodnoten�m krit�ria.  
Prijat� predložen� n�vrh hodnot� každ� člen komisie individu�lne. Poradie uch�dzačov 
určuje pon�knut�  - najvyššia  cena  za n�jom  nebytov�ho priestoru  za m2 /rok. 



VII. Vyhl�senie v�sledkov s�ťaže, lehota na uzavretie n�jomnej zmluvy

V�sledky s�ťaže bud� zverejnen� najnesk�r 15. 04. 2011 na internetovej str�nke a na �radnej 
tabuli  Miestneho  �radu  mestskej časti Bratislava – Petržalka.
Vyhodnotenie verejnej obchodnej s�ťaže bude p�somne ozn�men� všetk�m uch�dzačom         
v term�ne do 15 dn� od vyhodnotenia s�ťaže. S uch�dzačom, ktor� podal v�ťazn� n�vrh,  bude 
uzavret� n�jomn� zmluva v lehote 5 dn� odo dňa  ich zverejnenia.  

V Bratislave dňa  17. 03. 2011

Vladim�r Bajan       
starosta


