
Výsledky verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej dňa 15. 10. 2012 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:   
 
sklad č.1                              17,89    
kancelária č. 2                     17,89  
kancelária č. 4                     17,20 
kancelária  č. 6                    17,20 
kancelária  č. 7                    17,20 
kancelária  č. 9                    17,20 
kancelária č. 39                   17,89  (prechodová s miestnosťou 40)                                  
kancelária č. 40                   17,89    
upratovačka  č.43                  1,95                                      
kancelária č. 45                   12,74 
kancelária č. 46                    13,57 
sklad č. 49                            14,40  (prechodná  s miestnosťou 50) 
sklad, chodba č. 50               14,22  
chodba k priest. 49,50            3,56  
baterkáreň  č.51                    11,96                                     
jedáleň  č.52                        171,30                                    
bufet č.53                                8,25 (prechodná s miestnosťou 54) 
bufet-sklad č.54                    10,89  
kuchyňa, sklad č.55-59         75,45                                     
sklad č.60                            324,82 (prechodná miestnosť) 
kancelária č.60                      31,71 (prechodná miestnosť) 
kancelária č.72                      11,96 
kancelária č.73                      13,14       
kancelária č.74                      11,96 (prechodná s miestnosťou 74a) 
74a kancelária                         8,36   
sklad č.85                              17,37 
sklad č.106                            20,50 (bez okien) 
sklad č. 107                           18,56 
sklad č.120, 121                     23,00 (miestnosť so sprchou, šatňa) 
vrátnica, sklad č.123              12,98  
 
 
 
Na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka boli  doručené 2 obálky, ktoré boli 
zalepené a neporušené:  
 
1. Ladislav Ďurík, Jána Stanislava 53, 841 05 Bratislava. Obálka  bola  doručená   dňa  19. 10. 
2012 o 08,52 h. 
- uchádzač splnil podmienky súťaže, 
- účel nájmu-sklad, 
- uchádza sa o pridelenie nebytových priestorov-sklad č. 120, 121 o ploche 23,00 m2  
- ponuka  nájomného vo výške 21,00 € za  m2/rok    plochy  nebytového priestoru.  
    



 
2.  Igor Tóth, Bulíkova 13, 851 04 Bratislava. Obálka  bola  doručená  dňa 06. 11. 2012 o 8,00 
h.  
-  uchádzač splnil podmienky súťaže 
-  účel nájmu-sklad pre vlastnú potrebu 
- uchádza sa o pridelenie nebytových priestorov-skladu č. 49 o ploche 14,40 m2 , skladu, 
chodby č. 50 s o ploche 14,22 m2  a chodby k skladu č. 49, 50 o ploche 3,56 m2  
- ponuka  nájomného vo výške 20,80 € za  m2/rok    plochy  nebytového priestoru.   
 
Komisia konštatovala, že  uchádzači splnili podmienky obchodnej verejnej  súťaže  
a  odporúča starostovi uzatvoriť nájomné zmluvy s Ladislavom Ďuríkom, Jána Stanislava 53, 
841 05 Bratislava a Igorom  Tóthom, Bulíkova 13, 851 04 Bratislava.  
 
 
Za správnosť výpisu zo zápisnice: Ing. Jana Žilincová 
14. 11. 2012 
 


