
 
Výsledky obchodnej verejnej súťaže zo dňa 12. 12. 2012 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. 20/A, 23/A, 25/A, 30/A, 32/A, 
33/A, 37/A, 38/A, 39/A, 42/A, 44/A, 47/A, 53/A, 55/A, 61/A, 74/A, 1/B, 4/B, 16/B, 21/B,  
22/B, 24/B, 30/B, 34/B a 35/B v garážovom stojisku na Rovniankovej ul. č. 4-6 a prenájom 
garážových státí č. 5, 16, 22, 26, 29, 30, 33, 37, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 73, 74, 75, 
85, 89, 93, 107, v garážovom stojisku na Mlynarovičovej ul. č. 14-24 v Bratislave  
- neotvárať “ (uchádzač uvedie o ktoré garážové státie má záujem) 
 
Na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka  boli predložené nasledovné ponuky : 
 
1.   Mgr. Eva Luniková,  trvale bytom Beňadická 17, 851 06 Bratislava  
                                                                                                              29. 11. 2012 o 08,50 hod.  
       -  splnené podmienky súťaže 

         - navrhovaná výška nájomného za garážové státie č. 61/Av garážovom stojisku na  
Rovniankovej ul. č. 4-6  Bratislava  je  55,00 €  na mesiac, 

      
2.  Juraj Botík, trvale bytom Romanova 19, 851 02  Bratislava 
         12.12.2012 o 09,45 hod. 
     -   splnené podmienky súťaže 
     - navrhovaná výška nájomného za garážové státie č. 1/B v garážovom stojisku na 

Rovniankovej ul.č. 4-6 Bratislava je 53,00 € na mesiac, 
 
3.  Miroslava Pechová, trvale bytom Mlynarovičova 6, 851 03  Bratislava 
         10.12.2012 o 08,33 hod. 
 

- splnené podmienky súťaže   
- navrhovaná výška nájomného za garážové státie č. 46 v garážovom stojisku na 
Mlynarovičovej ul.č. 14-24 Bratislava je 52,20 € na mesiac, 

 
4.  Fischer games, s.r.o., sídlo Lazaretská 31, 811 09  Bratislava 
           10.12.2012 o 10,20 hod. 
 

- nesplnené podmienky súťaže, nepredložené osvedčenia vozidiel.   
 
Komisia vyhodnotila ponuky a konštatovala, že podmienky obchodnej verejnej súťaže boli 
prihláseným súťažiacim splnené okrem jedného uchádzača č. 4. Na základe záveru 
výberového konania komisia odporúča starostovi  uzatvoriť  nájomné zmluvy s vybratými 
uchádzačmi.  
 
Budúci nájomcovia budú vyrozumený o výsledku výberového konania s upozornením, že 
nájomnú zmluvu je potrebné podpísať najneskôr do 18. 12. 2012.  Neúspešný uchádzač bude 
písomne vyrozumený listom do 10 dní.      
 
 
Za správnosť výpisu: Iveta Podhradská  
     



 


