
Zápisnica o výsledku obchodnej verejnej súťaže zo dňa  16. 05. 2017 na prenájom 
nebytových priestorov v objekte na Haanovej ul. č. 10  v Bratislave    

 
- „Obchodná verejná súťaž – na uzatvorenie zmlúv na prenájom nebytových priestorov 
v objekte  na Haanovej ul. č. 10 v Bratislave“ 
 
 
Kritériom hodnotenia súťažných návrhov bola najvyššia záujemcom navrhovaná ponuka  
ceny za prenájom nebytového priestoru na m2 /rok. 
 
 
Na miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo  prijatých päť ponúk :   
 

1. MVS Systém, s.r.o., konateľ Dušan Vacula, sídlo Haanova 8, 851 03  Bratislava 
- ponuka prijatá dňa 15. 05. 2017 o 12,30 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – sklad k obchodnej činnosti spoločnosti ( e-schop potápačskej výstroje 

a výpočtovej techniky),       
- navrhovaná výška nájmu pre miestnosti č. 68-69-70 (1.posch. časť B o výmere 

50,64 m2  je 18,20 € za 1m2/rok, 
 

2. MVS Systém, s.r.o., konateľ Dušan Vacula, sídlo Haanova 8, 851 03  Bratislava       
- ponuka prijatá dňa 15. 05. 2017 o 12,30 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – sklad k obchodnej činnosti spoločnosti (e-schop potápačskej výstroje 

a výpočtovej techniky),    
- navrhovaná výška nájmu pre miestnosti č. 112, 113, 114 a 115 (prízemie v časti C 

o výmere 95,74  m2   je 18,20 € za 1m2/rok,  
 

3. SOFTMAR, s.r.o., konateľ Pavol Rehák, sídlo Štefanikova 699, 905 01 Senica 
- ponuka prijatá dňa 15. 05. 2017 o 15,00 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – služby v súlade s náplňou obchodnej činnosti firmy, výroba 

počítačových, elektronických a optických výrobkov, elektrických zariadení 
a súčiastok, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, projektovanie 
a konštruovanie elektrických zariadení a počítačové služby 

- navrhovaná výška nájmu pre miestnosti č. 112, 113, 114 a 115 je 20,80 € za 
1m2/rok,   

 
4. SIVEX, s.r.o., konateľ Ing. Silvia Uhrinčaťová, sídlo Bzovícka 30, 851 07  Bratislava 

- ponuka prijatá dňa 15. 05. 2017 o 15,35 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – sklad v zmysle s obchodnou činnosťou – skladovanie dopravného 

značenia, dopravných prvkov a zariadení, náradia a iného materiálu.    
- navrhovaná výška nájmu pre miestnosti č. 112, 113, 114 a 115 je 27,10 € za 

1m2/rok, 
 

5. Občianske združenie KASPIAN, Mgr. Ivana Jurkovičová, Furdekova 6/A, 851 03  
Bratislava     
- ponuka zaslaná poštou 15. 05. 2017 zaevidovaná 17. 5. 2017 



- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – sklad umiestnenia športového náradia 
- navrhovaná výška nájmu pre miestnosť č. 41 (2.posch. časť A) je 20,50 € za 

1m2/rok. 
 
    
Komisia vyhodnotila všetky ponuky a konštatovala, že podmienky obchodnej verejnej súťaže 
boli súťažiacimi splnené a odporúča starostovi uzatvoriť nájomné zmluvy s uchádzačmi č. 1  
spoločnosťou MVS Systém, s.r.o. výškou nájomného 18,20 € na 1 m2/rok na miestnosti  
č. 68-69-70, s uchádzačom č. 4 spoločnosťou SIVEX, s.r.o. s výškou nájomného 27,10 € na  
1 m2/rok na miestnosti č. 112, 113, 114 a 115 a s uchádzačom č. 5 OZ KASPIAN s výškou 
nájomného 20,50 € na 1 m2/rok na miestnosť č. 41 v objekte na Haanovej ul.č. 10 
v Bratislave.  
 
Budúci nájomcovia budú vyrozumení o výsledku výberového konania s upozornením, že 
nájomnú zmluvu je potrebné podpísať najneskôr do 24. 05. 2017 a bude platná od  
01. 06. 2017.    
 
 
 
Za správnosť:  Iveta Podhradská 



Zápisnica o výsledku obchodnej verejnej súťaže zo dňa  16. 05. 2017 na prenájom 
nebytových priestorov v objekte na Haanovej ul. č. 10  v Bratislave    

 
- „Obchodná verejná súťaž – na uzatvorenie zmlúv na prenájom nebytových priestorov 
v objekte  na Haanovej ul. č. 10 v Bratislave“ 
 
 
Kritériom hodnotenia súťažných návrhov bola najvyššia záujemcom navrhovaná ponuka  
ceny za prenájom nebytového priestoru na m2 /rok. 
 
 
Na miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo  prijatých päť ponúk :   
 

1. MVS Systém, s.r.o., konateľ Dušan Vacula, sídlo Haanova 8, 851 03  Bratislava 
- ponuka prijatá dňa 15. 05. 2017 o 12,30 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – sklad k obchodnej činnosti spoločnosti ( e-schop potápačskej výstroje 

a výpočtovej techniky),       
- navrhovaná výška nájmu pre miestnosti č. 68-69-70 (1.posch. časť B o výmere 

50,64 m2  je 18,20 € za 1m2/rok, 
 

2. MVS Systém, s.r.o., konateľ Dušan Vacula, sídlo Haanova 8, 851 03  Bratislava       
- ponuka prijatá dňa 15. 05. 2017 o 12,30 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – sklad k obchodnej činnosti spoločnosti (e-schop potápačskej výstroje 

a výpočtovej techniky),    
- navrhovaná výška nájmu pre miestnosti č. 112, 113, 114 a 115 (prízemie v časti C 

o výmere 95,74  m2   je 18,20 € za 1m2/rok,  
 

3. SOFTMAR, s.r.o., konateľ Pavol Rehák, sídlo Štefanikova 699, 905 01 Senica 
- ponuka prijatá dňa 15. 05. 2017 o 15,00 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – služby v súlade s náplňou obchodnej činnosti firmy, výroba 

počítačových, elektronických a optických výrobkov, elektrických zariadení 
a súčiastok, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, projektovanie 
a konštruovanie elektrických zariadení a počítačové služby 

- navrhovaná výška nájmu pre miestnosti č. 112, 113, 114 a 115 je 20,80 € za 
1m2/rok,   

 
4. SIVEX, s.r.o., konateľ Ing. Silvia Uhrinčaťová, sídlo Bzovícka 30, 851 07  Bratislava 

- ponuka prijatá dňa 15. 05. 2017 o 15,35 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – sklad v zmysle s obchodnou činnosťou – skladovanie dopravného 

značenia, dopravných prvkov a zariadení, náradia a iného materiálu.    
- navrhovaná výška nájmu pre miestnosti č. 112, 113, 114 a 115 je 27,10 € za 

1m2/rok, 
 

5. Občianske združenie KASPIAN, Mgr. Ivana Jurkovičová, Furdekova 6/A, 851 03  
Bratislava     
- ponuka zaslaná poštou 15. 05. 2017 zaevidovaná 17. 5. 2017 



- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – sklad umiestnenia športového náradia 
- navrhovaná výška nájmu pre miestnosť č. 41 (2.posch. časť A) je 20,50 € za 

1m2/rok. 
 
    
Komisia vyhodnotila všetky ponuky a konštatovala, že podmienky obchodnej verejnej súťaže 
boli súťažiacimi splnené a odporúča starostovi uzatvoriť nájomné zmluvy s uchádzačmi č. 1  
spoločnosťou MVS Systém, s.r.o. výškou nájomného 18,20 € na 1 m2/rok na miestnosti  
č. 68-69-70, s uchádzačom č. 4 spoločnosťou SIVEX, s.r.o. s výškou nájomného 27,10 € na  
1 m2/rok na miestnosti č. 112, 113, 114 a 115 a s uchádzačom č. 5 OZ KASPIAN s výškou 
nájomného 20,50 € na 1 m2/rok na miestnosť č. 41 v objekte na Haanovej ul.č. 10 
v Bratislave.  
 
Budúci nájomcovia budú vyrozumení o výsledku výberového konania s upozornením, že 
nájomnú zmluvu je potrebné podpísať najneskôr do 24. 05. 2017 a bude platná od  
01. 06. 2017.    
 
 
 
Za správnosť:  Iveta Podhradská 



Zápisnica o výsledku obchodnej verejnej súťaže zo dňa  16. 05. 2017 na prenájom 
nebytových priestorov v objekte na Haanovej ul. č. 10  v Bratislave    

 
- „Obchodná verejná súťaž – na uzatvorenie zmlúv na prenájom nebytových priestorov 
v objekte  na Haanovej ul. č. 10 v Bratislave“ 
 
 
Kritériom hodnotenia súťažných návrhov bola najvyššia záujemcom navrhovaná ponuka  
ceny za prenájom nebytového priestoru na m2 /rok. 
 
 
Na miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo  prijatých päť ponúk :   
 

1. MVS Systém, s.r.o., konateľ Dušan Vacula, sídlo Haanova 8, 851 03  Bratislava 
- ponuka prijatá dňa 15. 05. 2017 o 12,30 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – sklad k obchodnej činnosti spoločnosti ( e-schop potápačskej výstroje 

a výpočtovej techniky),       
- navrhovaná výška nájmu pre miestnosti č. 68-69-70 (1.posch. časť B o výmere 

50,64 m2  je 18,20 € za 1m2/rok, 
 

2. MVS Systém, s.r.o., konateľ Dušan Vacula, sídlo Haanova 8, 851 03  Bratislava       
- ponuka prijatá dňa 15. 05. 2017 o 12,30 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – sklad k obchodnej činnosti spoločnosti (e-schop potápačskej výstroje 

a výpočtovej techniky),    
- navrhovaná výška nájmu pre miestnosti č. 112, 113, 114 a 115 (prízemie v časti C 

o výmere 95,74  m2   je 18,20 € za 1m2/rok,  
 

3. SOFTMAR, s.r.o., konateľ Pavol Rehák, sídlo Štefanikova 699, 905 01 Senica 
- ponuka prijatá dňa 15. 05. 2017 o 15,00 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – služby v súlade s náplňou obchodnej činnosti firmy, výroba 

počítačových, elektronických a optických výrobkov, elektrických zariadení 
a súčiastok, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, projektovanie 
a konštruovanie elektrických zariadení a počítačové služby 

- navrhovaná výška nájmu pre miestnosti č. 112, 113, 114 a 115 je 20,80 € za 
1m2/rok,   

 
4. SIVEX, s.r.o., konateľ Ing. Silvia Uhrinčaťová, sídlo Bzovícka 30, 851 07  Bratislava 

- ponuka prijatá dňa 15. 05. 2017 o 15,35 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – sklad v zmysle s obchodnou činnosťou – skladovanie dopravného 

značenia, dopravných prvkov a zariadení, náradia a iného materiálu.    
- navrhovaná výška nájmu pre miestnosti č. 112, 113, 114 a 115 je 27,10 € za 

1m2/rok, 
 

5. Občianske združenie KASPIAN, Mgr. Ivana Jurkovičová, Furdekova 6/A, 851 03  
Bratislava     
- ponuka zaslaná poštou 15. 05. 2017 zaevidovaná 17. 5. 2017 



- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – sklad umiestnenia športového náradia 
- navrhovaná výška nájmu pre miestnosť č. 41 (2.posch. časť A) je 20,50 € za 

1m2/rok. 
 
    
Komisia vyhodnotila všetky ponuky a konštatovala, že podmienky obchodnej verejnej súťaže 
boli súťažiacimi splnené a odporúča starostovi uzatvoriť nájomné zmluvy s uchádzačmi č. 1  
spoločnosťou MVS Systém, s.r.o. výškou nájomného 18,20 € na 1 m2/rok na miestnosti  
č. 68-69-70, s uchádzačom č. 4 spoločnosťou SIVEX, s.r.o. s výškou nájomného 27,10 € na  
1 m2/rok na miestnosti č. 112, 113, 114 a 115 a s uchádzačom č. 5 OZ KASPIAN s výškou 
nájomného 20,50 € na 1 m2/rok na miestnosť č. 41 v objekte na Haanovej ul.č. 10 
v Bratislave.  
 
Budúci nájomcovia budú vyrozumení o výsledku výberového konania s upozornením, že 
nájomnú zmluvu je potrebné podpísať najneskôr do 24. 05. 2017 a bude platná od  
01. 06. 2017.    
 
 
 
Za správnosť:  Iveta Podhradská 



Zápisnica o výsledku obchodnej verejnej súťaže zo dňa  16. 05. 2017 na prenájom 
nebytových priestorov v objekte na Haanovej ul. č. 10  v Bratislave    

 
- „Obchodná verejná súťaž – na uzatvorenie zmlúv na prenájom nebytových priestorov 
v objekte  na Haanovej ul. č. 10 v Bratislave“ 
 
 
Kritériom hodnotenia súťažných návrhov bola najvyššia záujemcom navrhovaná ponuka  
ceny za prenájom nebytového priestoru na m2 /rok. 
 
 
Na miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo  prijatých päť ponúk :   
 

1. MVS Systém, s.r.o., konateľ Dušan Vacula, sídlo Haanova 8, 851 03  Bratislava 
- ponuka prijatá dňa 15. 05. 2017 o 12,30 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – sklad k obchodnej činnosti spoločnosti ( e-schop potápačskej výstroje 

a výpočtovej techniky),       
- navrhovaná výška nájmu pre miestnosti č. 68-69-70 (1.posch. časť B o výmere 

50,64 m2  je 18,20 € za 1m2/rok, 
 

2. MVS Systém, s.r.o., konateľ Dušan Vacula, sídlo Haanova 8, 851 03  Bratislava       
- ponuka prijatá dňa 15. 05. 2017 o 12,30 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – sklad k obchodnej činnosti spoločnosti (e-schop potápačskej výstroje 

a výpočtovej techniky),    
- navrhovaná výška nájmu pre miestnosti č. 112, 113, 114 a 115 (prízemie v časti C 

o výmere 95,74  m2   je 18,20 € za 1m2/rok,  
 

3. SOFTMAR, s.r.o., konateľ Pavol Rehák, sídlo Štefanikova 699, 905 01 Senica 
- ponuka prijatá dňa 15. 05. 2017 o 15,00 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – služby v súlade s náplňou obchodnej činnosti firmy, výroba 

počítačových, elektronických a optických výrobkov, elektrických zariadení 
a súčiastok, oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, projektovanie 
a konštruovanie elektrických zariadení a počítačové služby 

- navrhovaná výška nájmu pre miestnosti č. 112, 113, 114 a 115 je 20,80 € za 
1m2/rok,   

 
4. SIVEX, s.r.o., konateľ Ing. Silvia Uhrinčaťová, sídlo Bzovícka 30, 851 07  Bratislava 

- ponuka prijatá dňa 15. 05. 2017 o 15,35 hod. 
- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – sklad v zmysle s obchodnou činnosťou – skladovanie dopravného 

značenia, dopravných prvkov a zariadení, náradia a iného materiálu.    
- navrhovaná výška nájmu pre miestnosti č. 112, 113, 114 a 115 je 27,10 € za 

1m2/rok, 
 

5. Občianske združenie KASPIAN, Mgr. Ivana Jurkovičová, Furdekova 6/A, 851 03  
Bratislava     
- ponuka zaslaná poštou 15. 05. 2017 zaevidovaná 17. 5. 2017 



- splnené podmienky súťaže 
- účel nájmu – sklad umiestnenia športového náradia 
- navrhovaná výška nájmu pre miestnosť č. 41 (2.posch. časť A) je 20,50 € za 

1m2/rok. 
 
    
Komisia vyhodnotila všetky ponuky a konštatovala, že podmienky obchodnej verejnej súťaže 
boli súťažiacimi splnené a odporúča starostovi uzatvoriť nájomné zmluvy s uchádzačmi č. 1  
spoločnosťou MVS Systém, s.r.o. výškou nájomného 18,20 € na 1 m2/rok na miestnosti  
č. 68-69-70, s uchádzačom č. 4 spoločnosťou SIVEX, s.r.o. s výškou nájomného 27,10 € na  
1 m2/rok na miestnosti č. 112, 113, 114 a 115 a s uchádzačom č. 5 OZ KASPIAN s výškou 
nájomného 20,50 € na 1 m2/rok na miestnosť č. 41 v objekte na Haanovej ul.č. 10 
v Bratislave.  
 
Budúci nájomcovia budú vyrozumení o výsledku výberového konania s upozornením, že 
nájomnú zmluvu je potrebné podpísať najneskôr do 24. 05. 2017 a bude platná od  
01. 06. 2017.    
 
 
 
Za správnosť:  Iveta Podhradská 


