
 
 
Zápisnica o výsledku :  
 
z výberového konania konaného dňa 12. 04. 2018 za účelom prenajatia nebytových priestorov 
v garážovom stojisku na Mlynarovičovej ul.č. 14-24  v  Bratislave   
 
 
Mestská časť Bratislava-Petržalka vyhlásila dňa 20. 03. 2018 obchodnú verejnú súťaž na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy k prenájmu nebytového priestoru v garážovom stojisku na 
Mlynarovičovej ul. č. 14-24 v Bratislave za účelom skladovania materiálu. Výzva na 
predloženie ponúk bola zverejnená s podmienkami na podanie ponúk k uzatvoreniu nájomnej 
zmluvy dňa 20. 03. 2018. Termín na predloženie ponúk bol stanovený do 11. 04. 2018 do 
16,30 hod. a termín na vyhodnotenie ponúk bol stanovený na  12. 04. 2018 o 09,00 hod.    
 
Na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka boli doručené dve ponuky: 
 

1. DAKAROS, s.r.o.  
- ponuka prijatá – 21. 03. 2018 o 08,05  hod 

      - splnené podmienky súťaže   
- navrhovaná výška nájomného za užívanie nebytového priestoru v GS Mlynarovičova 
ul.č. 14-24 Bratislava, je  21,00  €  na m2 na rok, 

 
2. Mala Grafia OZ  

- ponuka prijatá – 11. 04. 2018 o 16,30  hod 
- nesplnené podmienky súťaže  - nepredložený originál výpisu z registra občianskych 

združení na právne účely,  
- navrhovaná výška nájomného za užívanie nebytového priestoru v GS Mlynarovičova 
ul.č. 14-24 Bratislava, je  19,00  €  na m2 na rok, 

 
 
Komisia vyhodnotila ponuky a konštatovala, že podmienky obchodnej verejnej súťaže boli 
uchádzačom č. 1 splnené, uchádzač č. 2 podmienky súťaže neboli splnené nedodaním 
originálu výpisu z registra občianskych združení na právne účely.  Z uvedeného dôvodu bol 
uchádzač č. 2 vyradený zo súťaže. Výberová komisia sa uzniesla uzatvoriť nájomnú zmluvu 
s uchádzačom č. 1, ktorý bude užívať nebytové priestory ako skla vodoinštalačného materiálu    
s navrhovanou výškou nájomného za  m2  na  rok  21,00 €. Na základe predložených dokladov 
a záverov výberového konania komisia odporúča starostovi uzatvoriť  nájomnú zmluvu 
s vybratým uchádzačom.  
  
 
 
Za správnosť: 
Iveta Podhradská 
 
VYVESENÉ:   13. 04. 2018 
ZVESENÉ:   


