
 

Zápisnica o výsledku obchodnej verejnej súťaže zo dňa  30. 03. 2020 na prenájom 

garáže  na Blagoevovej  ul. č. 24  v Bratislave    

 

 

- Obchodná verejná súťaž - prenájom garáže č. 5 na Blagoevovej  ul. č. 24 v Bratislave. 

 

Na miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo doručených  jedenásť obálok s 

ponukami:    

 

1. Marek Bajús–Bratislava 

      .      obálka prijatá -  09. 03. 2020 o 11,00 hod. 

 splnené podmienky súťaže 

 navrhovaná  výška  nájomného na  garáž č.5 na  Blagoevovej ul. č. 24   

 je  80,00 € na mesiac 

 

2. Alena Mikusová – Bratislava 

                      obálka prijatá – 24.02.2020 o 8,00 hod. 

                      splnené podmienky súťaže 

                      navrhovaná výška nájomného na garáž č. 5 na Blagoevovej ul .č. 24 

                      je 70,00 € na mesiac 

 

3. Alena Mikusová –  Bratislava 

obálka prijatá 13.02.2020 o 13,40 hod. 

splnené podmienky súťaže 

navrhovaná výška nájomného na garáž č. 5 na Blagoevovej ul. č. 24   

je 60,00 € na mesiac 

 

4. Bc.Eva Košíková – Bratislava 

      obálka prijatá 12.02.2020 o 13,00 hod. 

splnené podmienky súťaže 

navrhovaná výška nájomného na garáž č.5 na Blagoevovej ul. č. 24  

je 68,00 € na mesiac 

 

5. Ing.Ivan Závodný – trvale bytom Bulíkova 21, 851 04 Bratislava 

obálka prijatá 05.03.2020 o 09,20 hod. 

splnené podmienky súťaže 

navrhovaná výška nájomného na garáž č. 5 na Blagoevovej.č. 24  

                        je 66,00 € na mesiac 

 

6. Eva Baďuríková –Bratislava 

           obálka prijatá 16.03.2030 o 08,05 hod. 

           splnené podmienky súťaže 

           navrhovaná výška nájomného na garáž č. 5 na Blagoevovejj ul. č.24 

           64,00 € na mesiac 

            

 

7. Martin Havran – Bratislava 

            obálka prijatá 12.02.2020 o 10,00 hod. 

            splnené podmienky súťaže 



             navrhovaná výška nájomného na garáž č. 5 na Blagoevovej ul. č.24 

            64,00 € na mesiac 

 

8. Ing.Miroslav Černo –  Bratislava 

           obálka prijatá 12.03.2020 o 15,02 hod. 

           splnené podmienky súťaže 

           navrhovaná výška nájomného na garáž č. 5 na Blagoevovej ul. č.24 

           60,73 € na mesiac.  

 

9. Peter Baďurík –  Bratislava 

         obálka prijatá 16.03.2020 o 08,05 hod. 

           splnené podmienky súťaže 

           navrhovaná výška nájomného na garáž č. 5 na Blagoevovej ul. č.24 

           59,00 € na mesiac.  

 

10. JUPAL s.r.o., Bratislava – zastúpená Pavlom Kondelom 

obálka prijatá 16.03.2020 o 09,00 hod 

                  splnené podmienky súťaže 

                  navrhovaná výška nájomného za garáž č. 5 na Blagoevovej ul. č. 24  

                  50,00 € na mesiac. 

 

11. Ing.Richard Račko- Bratislava 

                   obálka prijatá 13.03.2020 o 10,50 hod. 

                   splnené podmienky súťaže 

                    navrhovaná výška nájomného za garáž č. 5 na Blagoevovej ul. 24 

                    46,60 € na mesiac. 

 

 

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

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

nájomnej zmluvy s uchádzačmi nasledovne: uzatvoriť nájomnú zmluvu  

s uchádzačom č. 1 Marekom Bajúsom na prenájom garáže č. 5 na Blagoevovej ul. č. 24 

s výškou mesačného nájomného 80,00 € za 1m2/rok. Budúci nájomca bude vyrozumený 

o  výsledku  výberového  konania  s  podmienkou  podpísať  nájomnú  zmluvu  najneskôr  do 

22.04.2020 a bude platná od 01. 05. 2020.    

 

 

 

 

 

Zapísala:  

Gálová  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 30.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


