
 
Zápisnica 

 
z výberového konania konaného dňa 07. 02. 2017 za účelom prenajatia nebytového  priestoru 
v objekte bytového domu na Ambroseho ul. č. 15 v Bratislave   
 
Mestská časť Bratislava-Petržalka vyhlásila dňa 12. 12. 2016 obchodnú verejnú súťaž na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy k prenájmu nebytového priestoru v objekte obytného domu na 
Ambroseho ul.č. 15 v Bratislave zapísané na LV č. 2908 v k.ú. Petržalka, súpisné číslo 2478, 
kde nájomné je v zmysle uznesenia č. 464 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka stanovené vo výške 1 €/m2 na rok. Výzva na predloženie ponúk bola zverejnená 
s podmienkami na podanie ponúk k uzatvoreniu nájomnej zmluvy dňa 12. 12. 2016.  Termín 
na predloženie ponúk bol stanovený do 06. 02. 2017 do 17,00 hod. a termín na vyhodnotenie 
ponúk bol stanovený na 07. 02. 2017 o 09,00 h.   
 
Predkladatelia boli vo výzve upozornení, že k ponuke musia predložiť: 
      -     výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace  

-     súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, 
-     cenovú ponuku s uvedením účelu nájmu, 
-     výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace,  
-     doklad o registrácií (podnikanie bez živnostenského oprávnenia) 
-     výpis o registrácií občianskeho združenia prípadne neziskovej organizácie 
 

Ponuky bolo potrebné doručiť  v písomnej forme do podateľne alebo poštou na adresu 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 
s označením:   
 
- „Obchodná verejná súťaž – na uzatvorenie zmlúv na prenájom nebytového priestoru 
v objekte  bytového domu na Ambroseho ul. č. 15 v Bratislave“ 
 
Kritériom hodnotenia súťažných návrhov bola zaujímavosť a schopnosť realizácie svojej 
klubovej alebo prípadne záujmovej činnosti určenú výhradne pre deti a mládež.  
 
Komisia sa zišla dňa 07. 02. 2017 v zložení:  
1. predseda      Mgr. Alžbeta Broszová  
2. člen   Ing. Miroslav Štefánik - ospravedlnený  
3. členka          Mgr. Iveta Strapcová           
4. členka          Mgr. Daniela Grajciarová - ospravedlnená 
5. členka          Iveta Podhradská  
 
Na miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka boli prijaté štyri ponuky:   
 

1. Slovenská aliancia ochrancov zvierat, predseda Juraj Eliaš, sídlo Bradáčova 1, 851 03 
Bratislava 
- ponuka prijatá dňa 06. 02. 2017 o 16,16 hod. 
- nesplnené podmienky súťaže 
- nepreložený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov 
- nepreložený doklad o registrácii organizácie 

         
       



2. Občianske združenie KASPIAN, zástupca Mgr. Ivana Jurkovičová, sídlo Furdekova 
6/A,  851 03  Bratislava 
- ponuka prijatá dňa 25. 01. 2017 o 12,00 hod. 
- nesplnené podmienky súťaže 
- nepredložený doklad o registrácií združenia    
- nepredložený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov  

 
3. Slovenská spoločnosť elektrikárov, zástupca Alojz Kohút, sídlo Wolkrova 4, 851 01  

Bratislava    
- ponuka prijatá dňa 06. 02. 2017 o 12,30 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – rozvíjanie vedomostí a zručnosti detí a mládeže v oblasti elektroniky, 

robotiky a informačných technológií 
 

4. SWEET Group, s.r.o., konateľka Zuzana Stoláriková, sídlo Romanova 44, 851 02  
Bratislava 
- ponuka prijatá dňa 06. 02. 2017 o 15,48 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – škola pečenia pre deti a mládež, pravidlá v kuchyni, zdravé pečenie, 

škola stolovania, rozšírenie vedomostí v oblasti matematiky a chémie    
 
 
 
Komisia vyhodnotila všetky ponuky a konštatovala, že podmienky obchodnej verejnej súťaže 
neboli splnené súťažiacimi v dvoch prípadoch a to uchádzačom č. 1 a č. 2. Splnené 
podmienky boli uchádzačmi č. 3 a č. 4.  Odporúčame starostovi uzatvoriť nájomnú zmluvu 
s uchádzačom č. 4  SWEET Group, s.r.o. s účelom nájmu škola pečenia pre deti a mládež.  
 
Budúci nájomca bude vyrozumený o výsledku výberového konania s upozornením, že 
nájomnú zmluvu je potrebné podpísať najneskôr do 20. 02. 2017 a bude platná od  
01. 03. 2017. Ostatní účastníci obchodnej verejnej súťaži budú o výsledku súťaže písomne 
informovaní.  
 
 
 
 
Zapísala :          Predseda komisie:  
Podhradská  08. 02. 2017       Mgr. Alžbeta Broszová   


