
Zápisnica 

 

o výsledku výberového konania konaného dňa 15. 10. 2019 za účelom prenajatia garážových 

státí v garážových stojiskách na Rovniankovej ul. č. 4-6 a Mlynarovičovej ul.č.14-24 

v Bratislave   

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka vyhlásila dňa 02. 09. 2019 obchodnú verejnú súťaž na 

uzatvorenie nájomných zmlúv k prenájmu garážových státí v garážových stojiskách na 

Rovniankovej ul.č. 4-6 a Mlynarovičovej ul.č. 14-24 v Bratislave za účelom garážovania 

osobného motorového vozidla alebo motocykla. Výzva na predloženie ponúk bola zverejnená 

s podmienkami na podanie ponúk k uzatvoreniu nájomnej zmluvy dňa 01. 11. 2019.  Termín 

na predloženie ponúk bol stanovený do 14. 10. 2019 do 17,00 hod. a termín na vyhodnotenie 

ponúk bol stanovený na 15. 10. 2019 o 09,00 h.   

 

Predkladatelia boli vo výzve upozornení, že k ponuke musia predložiť: 

      -     fotokópiu osvedčenia o vozidle, 

      - čestné prehlásenie o trvalom pobyte na území MČP pri FO, a PO podľa podmienok  

súťaže      

-     súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, 

-     výpis z obchodného registra pri PO a FO, podľa podmienok súťaže 

  

Ponuky bolo potrebné doručiť  v písomnej forme do podateľne alebo poštou na adresu 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

s označením:   

 

- „Obchodná verejná súťaž - prenájom garážových státí č. 10/A, 13/A, 20/A, 23/A,  25/A, 

27/A, 30/A, 35/A, 37/A, 38/A, 40/A, 45/A, 46/A, 50/A,  53/A, 70/A,  74/A, 77/A, 1/B, 21/B, 

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

státí č. 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 61, 64, 68, 79, 112 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) 

  

Kritériom hodnotenia súťažných návrhov bola najvyššia záujemcom navrhovaná cena za 

prenájom garážového státia na mesiac. 

 

Komisia sa zišla dňa 15. 10. 2019 v zložení:  

1. predseda      Mgr. Alžbeta Broszová   

2. člen   Ing. Miroslav Štefánik   

3. členka          Mgr. Iveta Strapcová  

4. členka          Mgr. Daniela Grajciarová  

5. členka  Ing. Katarína Niskačová 

 

Na   miestny  úrad  Mestskej  časti   Bratislava – Petržalka  boli  doručené   štyri   obálky  

s  ponukami:    

 

1. .   Anna Matlovičová  

             -    obálka prijatá -  13. 09. 2019 o 8,00 hod.  

  -    splnené podmienky súťaže 

 -   navrhovaná výška nájomného na garážové státia č. 77/A v garážovom stojisku na 

Rovniankovej  ul. č. 4-6 Bratislava je 55,00  € na mesiac, 



      

2. Martina Bernátová 

- obálka prijatá – 25.09.2019 o 14,00 hod. 

- splnené podmienky súťaže  

- navrhovaná výška nájomného na garážové státie č. 70/A v garážovom stojisku na 

Rovniankovej ul. č. 4-6 Bratislava je 55,00 € na mesiac 

 

3.    Mgr.Alexandra Semanová 

- obálka prijatá – 25.09.2019 o 11,00 hod. 

- splnené podmienky súťaže  

- navrhovaná výška nájomného na garážové státie č. 1/B v garážovom stojisku na 

Rovniankovej ul. č. 4-6 Bratislava je 55,00 € na mesiac 

 

4. Michal Šinka 

- obálka prijatá 14.10.2019 o 16,00 hod. 

- splnené podmienky súťaže 

- navrhovaná výška nájomného na garážové státie č. 21/B v garážovom stojisku na 

Rovniankovej ul. č. 4-6 Bratislava je 55 €. 

 

 

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

boli súťažiacimi splnené. Komisia prijala stanovisko a odporúča starostovi k uzatvoreniu 

nájomných zmlúv s uchádzačmi nasledovne: uzatvoriť nájomnú zmluvu  

s uchádzačom č. 1 – Anna Matlovičová na prenájom garážového státia č. 77/A v GS na 

Rovniankovej ul. č. 4-6 s výškou mesačného nájomného 55 €, uzatvoriť nájomnú zmluvu 

s uchádzačom č. 2  - Martina Bernátová na prenájom garážového státia č. 70/A v  GS na 

Rovniankovej ul. č. 4-6 Bratislava s výškou mesačného nájomného 55,00 €, uzatvoriť 

nájomnú zmluvu s uchádzačom č. 3 – Mgr.Alexandra Semanová na prenájom garážového 

státia č.  1/B v GS na Rovniankovej ul. č. 4-6 s výškou nájomného 55 €,  uzatvoriť nájomnú 

zmluvu s uchádzačom č. 4 – Michal Šinka na prenájom garážového státia č. 21/B v GS na 

Rovniankovej ul. č. 4-6 Bratislava s výškou nájomného 55 €.  

 

Budúci nájomcovia budú vyrozumení o výsledku výberového konania s podmienkou podpísať 

nájomnú zmluvu najneskôr do 18. 10. 2019 a bude platná od 01. 11. 2019.    

 

 

 

 

 

za správnosť:                                                        

Alena Gálová                           


