
 
 
 

Zápisnica o výsledku obchodnej verejnej súťaže zo dňa  16. 05. 2017 na prenájom 
nebytového priestoru č. 612 a č. 615 v objekte bytového domu na Medveďovej ul. č. 21  

v Bratislave    
 
 
Mestská časť Bratislava-Petržalka vyhlásila dňa 13. 03. 2017 obchodnú verejnú súťaž na 
uzatvorenie nájomných zmlúv k prenájmu nebytového priestoru č. 612 (výmera 31,10 m2 ) 
a č. 615 (výmera 30,79 m2) v objekte bytového domu na Medveďovej ul. č. 21 v Bratislave 
zapísané na LV č. 1748 v k.ú. Petržalka, súpisné číslo 2700. Výzva na predloženie ponúk bola 
zverejnená s podmienkami na podanie ponúk k uzatvoreniu nájomnej zmluvy dňa 13. 03. 
2017.  Termín na predloženie ponúk bol stanovený do 15. 05. 2017 do 17,00 hod. a termín na 
vyhodnotenie ponúk bol stanovený na 16. 05. 2017 o 09,00 h.   
 
 

- „Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytového priestoru č. 612  a nebytového 
priestoru č. 615 v objekte bytového domu na Medveďovej ul. č. 21 v Bratislave - 
neotvárať !“ s uvedením adresy uchádzača a telefónneho čísla. 

 
Na miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka bola predložená jedna ponuka:  
 

1.  Zdravie pre všetkých, s.r.o., konateľ Ing. Veronika Jankovicsová, sídlo Krasovského 
13, 851 01  Bratislava        
- ponuka prijatá – 11. 05. 2017 o 15,38 hod. 
- splnené podmienky súťaže  
- účel nájmu – sklad výživových doplnkov a kozmetiky 
- navrhovaná výška nájmu za nebytový priestor č. 612 v objekte na Medveďovej ul. 
č. 21 Bratislava je 18,50 €  na m2  na rok.  

 
 
Komisia vyhodnotila ponuku a konštatovala, že podmienky obchodnej verejnej súťaže boli 
súťažiacim splnené a odporúča starostovi uzatvoriť nájomnú zmluvu s uchádzačmi č. 1  
spoločnosťou Zdravie pre všetkých, s.r.o. s výškou nájomného 18,50 € na 1 m2//na rok na 
nebytový priestor č. 612  o výmere 31,10 m2 v objekte na Medveďovej ul.č. 21 v Bratislave.  
 
Budúci nájomcovia budú vyrozumení o výsledku výberového konania s upozornením, že 
nájomnú zmluvu je potrebné podpísať najneskôr do 22. 05. 2017 a bude platná od  
01. 06. 2017.    
 
 
 
 
Za správnosť:  Iveta Podhradská 


