
Výsledky obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej  17. 02. 2011 na prenájom garážových 
státí v garážových stojiskách na Rovniankovej ul.č. 4-6 a Mlyanrovičovej ul.č. 14-24  

v Bratislave   
 
Obchodná verejná súťaž na prenájom garážových státí  č. 37/A, 30/A, 25/A, 39/A, 38/A,   
23/A, 44/A, 73/A, 4/B, 22/B na Rovniankovej ul. a garážové státia č. 3, 30, 53, 47, 57, 58, 56, 
46, 68, 40, a  č. 44 na Mlynarovičovej ul. v Bratislave - neotvárať “ (uchádzač uvedie o ktoré 
garážové státie má záujem) 
 
Na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka  boli  predložené  nasledovné ponuky : 
 
1.   Ladislav  Molnár,  bytom Mlynarovičova 12, 851 03  Bratislava 
                                                                                                            21. 02. 2011  o 15,45 hod. 
      -     splnené podmienky súťaže 

        -  navrhovaná výška nájomného za garážové státie č. 40 v garážovom stojisku na   
Mlynarovičovej  ul.č. 14- 24  Bratislava  je  52,00  €  na mesiac, 

 
  2.  Andrea Gandžalová, bytom Mlynarovičova 17, 851 03  Bratislava 
           28. 02. 2011  o 14,15 hod. 

- splnené  podmienky súťaže 
- navrhovaná výška nájomného za garážové státie č. 30  v garážovom stojisku na 

Mlynarovičovej ul.č. 14-24 Bratislava  je 50,00 € na mesiac, 
 
3. Michal  Konrád, bytom Bulíkova 17,  851 04  Bratislava 

 07. 03. 2011 o 09,30 hod. 
- splnené podmienky súťaže  
- navrhovaná výška nájomného za garážové státie č. 68 v garážovom stojisku na 

Mlynarovičovej ul. č  14-24 Bratislava je 55, 00 € na mesiac,  
 
4. Mgr. Miloš Štefančík, bytom Mlynarovičova 17, 851 03  Bratislava 

08. 03. 2011 o 14,10 hod. 
- vylúčený zo súťaže z dôvodu nesplnenia podmienky  
- navrhovaná  výška nájomného 37 €  je menšia ako minimálna cena za prenájom     

 
5.  Ondrej Sák, bytom Rovniankova 7,  851 02  Bratislava 
         10. 03. 2011 o 08,35 hod. 

- splnené podmienky súťaže  
- navrhovaná výška nájomného za garážové státie č. 4/B v garážovom stojisku na 

Rovniankovej ul.č. 4-6 Bratislava je 51 € na mesiac, 
 
6.  Ing. Matej Fogmeg – projektová kancelária,  Mlynarovičova  11, 851 03  Bratislava 

10. 03. 2011 o 08, 59 hod. 
     -  splnené  podmienky súťaže  

- navrhovaná výška nájomného za  garážové státie č. 44 v garážovom stojisku na 
Mlynarovičovej   ul.č. 14-24 Bratislava je 50,00 € na mesiac. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Komisia vyhodnotila všetky ponuky a konštatovala, že podmienky obchodnej verejnej súťaže 
boli prihlásenými súťažiacimi splnené okrem jedného p. Mgr. Miloša Štefančíka z dôvodu 
nižšej navrhovanej výšky nájomného ako vyvolávacia výška uvedená v podmienkach súťaže.  
Návrh Mgr. Miloša Štefančíka bol vylúčený zo súťaže. Na základe záverov výberového 
konania komisia odporúča starostovi uzatvoriť  nájomné zmluvy  v zmysle navrhovaných 
ponúk ostatných uchádzačov súťaže.    
 
Budúci nájomcovia budú vyrozumený o výsledku výberového konania s upozornením, že 
nájomná zmluva bude účinná od 01. 04. 2011.        
 
 
 
 
  


