
Zápisnica o výsledku obchodnej verejnej súťaže zo dňa  21. 01. 2019 na prenájom 

garážových státí v garážových stojiskách na Rovniankovej ul. č. 4-6 a Mlynarovičovej 

ul. č. 14-24  v Bratislave  a   

 

- „Obchodná verejná súťaž - prenájom garážových státí č. 3/A, 4/A, 5/A, 10/A, 13/A, 20/A, 

23/A, 25/A, 27/A, 30/A, 35/A, 38/A, 40/A, 45/A, 46/A, 50/A, 53/A, 70/A, 74/A, 77/A, 1/B, 

4/B, 29/B, 30/B a 33/B v garážovom stojisku na Rovniankovej ul. č. 4-6 a prenájom 

garážových státí č. 16, 44, 45, 47, 48, 50, 53, 61, 64, 68, 79 a 101 v garážovom stojisku na 

Mlynarovičovej ul. č. 14-24 v Bratislave neotvárať „(uchádzač uvedie číslo garážového 

státia, o ktoré má záujem a svoje tel. číslo) 

  

 

Na miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka boli doručené  3 ponuky:  

 

1. Anton Khúla, Mlynarovičova 17,  851 03 Bratislava 

- obálky prijaté 3 ks – 21. 01. 2019 o 08,10 hod. 

- splnené podmienky súťaže 

- ponuka navrhnutej sumy za garážové státie č. 53 v GS na Mlynarovičovej ul.č. 14-

24 je 54,02 €/mesiac, 

- ponuka navrhnutej sumy za garážové státie č. 101 v GS na Mlynarovičovej ul. 

č. 14-24 je 54,02 €/mesiac 

- ponuka navrhnutej sumy za garážové státie č. 16 v GS na Mlynarovičovej ul. č. 

14-24 je 54,02 €/mesiac 

 

Komisia vyhodnotila ponuky a konštatovala, že podmienky obchodnej verejnej súťaže boli 

súťažiacim splnené. Komisia prijala stanovisko a odporúča starostovi uzatvoriť nájomnú 

zmluvu s uchádzačom č. 1 – Anton Khúla, bytom Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava na 

prenájom jedného garážového státia č. ...... v GS na Mlynarovičovej ul. č. 14-24 s výškou 

mesačného nájomného 54,02 €. Budúci nájomca bol vyrozumený o výsledku výberového 

konania s upozornením podpísať nájomnú zmluvu najneskôr do 30. 01. 2019 a bude platná od 

01. 02. 2019. P. Anton Khúla dňa 28. 01. 2019 oznámil, že o garážové státia nemá záujem 

a z uvedeného dôvodu nebude s ním uzatvorená nájomná zmluva na prenájom. Výberová 

komisia vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž na 11. 03. 2019.        

 

 

             

 

 

Za správnosť: Iveta Podhradská  

 


