
Zápisnica o výsledku : 

 

z výberového konania konaného dňa 12. 03. 2019 za účelom prenajatia garáže č. 48 na  

Rovniankovej ul. č. 14 v  Bratislave   

 

 

- „Obchodná verejná súťaž – prenájom  garáže  č. 48 na Rovniankovej  ul.  

č.  14  v Bratislave  -  neotvárať !“   
 

 

Na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo doručených šesť obálok: 

 

1. Martin Kolárik, 851 02  Bratislava    

- obálka prijatá 11. 03. 2019 o 12,00 hod. 

- splnené podmienky súťaže 

- navrhovaná výška nájomného na 1 m
2 

rok na prenájom garáže č. 48, Rovniankova 

14, Bratislava je 67,59 €. 

 

2. Mário Jacenko, 851 02 Bratislava 

- obálka prijatá 11. 03. 2019 o 16,40 hod. 

- splnené podmienky súťaže 

- navrhovaná výška nájomného na 1 m2 rok na prenájom garáže č. 48, Rovniankova 

14, Bratislava je 57,08 €. 

 

3. Ivan Belányi, 851 02 Bratislava 

- obálka prijatá 27. 02. 2019 o 09,00 hod. 

- splnené podmienky súťaže 

- navrhovaná výška nájomného na 1 m
2 

rok na prenájom garáže č. 48, Rovniankova 

14, Bratislava je 55,00 €. 

 

4. Patrícia Pokorná, 851 05 Bratislava 

- obálka prijatá 11. 03. 2019 o 09,00 hod. 

- splnené podmienky súťaže 

- navrhovaná výška nájomného na 1 m
2 

rok na prenájom garáže č. 48, Rovniankova 

14, Bratislava je 50,00 €. 

 

5. Patrik Kovanič, 851 02 Bratislava 

-     obálka prijatá 13. 02. 2019 o 10,00 hod. 

-     splnené podmienky súťaže 

-    navrhovaná výška nájomného na 1 m2 rok na prenájom garáže č. 48, Rovniankova 

14, Bratislava je 52,50 €. 

  

6. Mgr. Ľubomíra Gubovská, 851 05 Bratislava 

-     obálka prijatá 11. 03. 2019 o 14,00 hod. 

-     splnené podmienky súťaže 

-    navrhovaná výška nájomného na 1 m2 rok na prenájom garáže č. 48, Rovniankova 

14, Bratislava je 41,20 €. 

 

 



      Komisia vyhodnotila ponuku a konštatovala, že podmienky obchodnej verejnej súťaže 

boli uchádzačom splnené. Na základe predložených dokladov a záveru výberového konania 

komisia odporúča starostovi uzatvoriť nájomnú zmluvu s vybratým uchádzačom   

Martin Kolárik, Bratislava s navrhovanou ponukou výšky nájomného 67,59 €/m
2 

na rok. 

Budúci nájomca bude vyrozumený o výsledku výberového konania s upozornením, že 

nájomnú zmluvu je potrebné podpísať najneskôr do 25. 03. 2019 a bude platná od  01. 04. 

2019.  

  

 

 

 

  

 

Za správnosť: 

Ing. Katarína Niskačová 

 

 


