
Výsledky verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej dňa 04. 04. 2011 na uzatvorenie 
zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave 

 
 
Do  verejnej obchodnej súťaže na :   
      „Uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových  priestorov na Haanovej 10  v Bratislave“  
zapísaných na LV č. 2632 v k. ú. Petržalka, súpisné  číslo  2694:   
 
baterkáreň                   11,96                                     
jedáleň                      171,30                                    
kancelária  č. 5            17,20 
kancelária  č. 6            17,20 
kancelária  č. 7            17,20 
kancelária č. 24           18,42                                   
kancelária č. 25           26,78    
kancelária č. 29           13,34                                  
kancelária č. 31           19,17                                                                
kancelária č.  41          13,42  
kancelária č. 64           13,14 
kancelária č. 65           13,54 
kancelária č. 66           11,96 
kancelária č. 67           13,14 
upratovačka                  1,95                                      
vrátnica a zázemie       12,98                                     
šatňa na príz.  A          19,60   
umyvárka k šatni          3,40 
kuchyňa  č. 55 a 59     75,45 
bufet  č. 53 a 54            8,25      
sklad  č. 56-58            10,89 
časť výťahu                  0,22 
 
 
Na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka boli  doručené 2 obálky, ktoré boli 
zalepené a neporušené:  
1. PRO CYCLING, s.r.o., Ševčenkova 24, 851 01 Bratislava. Obálka bola  doručená  dňa  
18.04.2011 o 9,50 h. 
-  uchádzač   splnil podmienky súťaže, 
- uchádza sa o pridelenie nebytových priestorov-kancelárie č. 66 o ploche 11,96 m2 a 
kancelárie č. 67 o ploche 13,14 m2 na skladové účely, 
 - ponúka nájomné vo výške 20,00 €/ m2/rok plochy nebytového priestoru.    
 
2. Mgr. art Lucia Ivanová, Ševčenkova 26, 851 01 Bratislava. Obálka bola doručená dňa  
18.04. 2011 o 10,36 h.  
-  uchádzač   splnil podmienky súťaže, 
- uchádza sa o pridelenie nebytových priestorov-kancelárie č. 25 o ploche 26,78 m2 za účelom 
zriadenia umeleckého ateliéru-krajčírstvo a sklad, 
 - ponúka nájomné vo výške 20,00 €/ m2/rok plochy nebytového priestoru.    
 
    
 



 
    Komisia konštatovala, že  všetci uchádzači splnili podmienky verejnej  obchodnej súťaže  
a v zmysle jediného kritéria - najvyššia cena za nájom nebytového priestoru za 1 m2/rok 
(každý záujemca sa uchádzal o iný nebytový priestor). Odporúča starostovi mestskej časti 
Bratislava-Petržalka uzatvoriť s nimi nájomné zmluvy.  
 
 
 
 
 
 


