
Zápisnica o výsledku :   
 
z výberového konania konaného dňa 05. 12. 2017 za účelom prenajatia garáže č. 26 na  
Osuského ul. č. 3 v  Bratislave   
 
 

- „Obchodná verejná súťaž na prenájom garáže č. 26 na 
Osuského ul. č. 3 v Bratislave - neotvárať “   
 
Výzva na predloženie ponúk bola zverejnená s podmienkami na podanie ponúk k uzatvoreniu 
nájomnej zmluvy dňa 06. 11. 2017. Termín na predloženie ponúk bol stanovený na  
04. 12. 2017 do 17,00 hod. a termín na vyhodnotenie ponúk bol stanovený na 05. 12. 2017 
o 09,00 hod.  
 
Na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka boli v termíne doručené tri obálky: 
 

1. Michal Toldy, trvale bytom Osuského 3, 851 03 Bratislava  
• ponuka prijatá 27. 11. 2017 o 08,00 hod. 
• splnené podmienky súťaže  
• ponúkaná výška nájomného za užívanie garáže č. 26 na Osuského ul. č. 3 

Bratislava je 43,50  € na m2 na rok,   
 

2. Mgr. Marek Otrubčák, trvale bytom Osuského 1, 851 03 Bratislava  
• ponuka prijatá 28. 11. 2017 o 11,40 hod. 
• splnené podmienky súťaže  
• ponúkaná výška nájomného za užívanie garáže č. 26 na Osuského ul. č. 3 

Bratislava je 60,60  € na m2 na rok,   
 

3.  Bc. Peter Ružarovský, trvale bytom Osuského 40, 851 03 Bratislava  
• ponuka prijatá 29. 11. 2017 o 08,00 hod. 
• splnené podmienky súťaže  
• ponúkaná výška nájomného za užívanie garáže č. 26 na Osuského ul. č. 3 

Bratislava je 42,42  € na m2 na rok,   
 
 
     Komisia vyhodnotila ponuky a konštatovala, že podmienky obchodnej verejnej súťaže boli 
uchádzačmi splnené. Na základe predložených dokladov a záveru výberového konania 
komisia odporúča starostovi uzatvoriť nájomnú zmluvu s vybratým uchádzačom   
č. 2 p. Mgr. Marekom Otrubčákom, bytom Osuského 1, 851 02 Bratislava s navrhovanou 
ponukou výšky nájomného 60,60 €/m2 na rok. Budúci nájomca bude vyrozumený o výsledku 
výberového konania s upozornením, že nájomnú zmluvu je potrebné podpísať najneskôr do 
11. 12. 2017 a bude platná od 01. 01. 2018.  Ostatný uchádzači budú o výsledku súťaže 
písomne informovaní.     
 
 
Za správnosť: 
Iveta Podhradská 
 
 


