
 

Zápisnica o výsledku obchodnej verejnej súťaže zo dňa  08. 09. 2020 na prenájom 

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

ul. č. 14-24  v Bratislave.    

 

- „Obchodná verejná súťaž - prenájom garážových státí č.  13/A, 20/A, 23/A,  25/A, 27/A, 

30/A,  37/A, 38/A,  45/A, 46/A, 50/A,  53/A, 3/B, 24/B, 29/B,   v garážovom stojisku na 

Rovniankovej ul. č. 4-6 a prenájom garážových státí č.  45, 47, 48, 50, 53, 61, 63, 68, 73, 

v garážovom stojisku na Mlynarovičovej ul. č. 14-24 v Bratislave. 

Na   miestny   úrad   Mestskej   časti  Bratislava – Petržalka    bolo   doručených  sedem   

obálok s ponukami:    

 

1.  Lukáš Minárik - Bratislava  

            -   obálka prijatá -  31. 08. 2020 o 09,00 hod.  

            -   splnené podmienky súťaže 

       -  navrhovaná výška nájomného na garážové státia č. 63 v garážovom stojisku na 

Mlynarovičovej   ul. č. 14-24 Bratislava  je 60,00 €  na mesiac, 

2.   František Staš - Bratislava    

             -    obálka prijatá -  07. 09. 2020 o 09,00 hod.  

  -    splnené podmienky súťaže 

 -  navrhovaná výška nájomného na garážové státia č. 3/B v garážovom stojisku na 

Rovniankovej  ul. č. 4-6 Bratislava je 55,20  € na mesiac,     

 3.    Alena Bártofiová - Bratislava 

 -     obálka prijatá – 07.09.2020 o 14,00 hod. 

 -     splnené podmienky súťaže  

  -   navrhovaná výška nájomného na garážové státia č. 73 v garážovom stojisku na 

Mlynarovičovej ul. č. 14-24 Bratislava je 55,00  € na mesiac, 

       Žiadosť bola podaná dva krát! 

4. Dokis s.r.o., -  Bratislava 

- obálka prijatá -7.9.2020 16,10 hod. 

- nesplnené podmienky súťaže 

5. Gregis s.r.o., - Trnava 

- obálka prijatá 7.9.2020 o 16,10 hod. 

- nesplnené podmienky súťaže 

6. Róbert Szalay - Bratislava  

- obálka prijatá 7.9.2020 o 16,10 hod. 

- nesplnené podmienky súťaže 

 

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

boli súťažiacimi v troch prípadoch splnené a v troch prípadoch nesplnené Komisia prijala 

stanovisko a odporúča starostovi k uzatvoreniu  nájomných  zmlúv s uchádzačmi  nasledovne: 

uzatvoriť nájomnú zmluvu s uchádzačom č. 1 – Lukáš Minárik na prenájom garážového státia 

č. 63 v GS na Mlynarovičovej ul. č. 14-24 s výškou mesačného nájomného 60,00 €, uzatvoriť 

nájomnú zmluvu s uchádzačom č. 2  - František Staš na prenájom garážového státia č. 3/B 

v  GS na Rovniankovej ul. č. 4-6 Bratislava s výškou mesačného nájomného 55,20 

€, uzatvoriť nájomnú zmluvu s uchádzačom č. 3 – Alena Bártofiová na prenájom garážového 

státia č.  73 v GS na Mlynarovičovej ul. č. 14-24 s výškou nájomného 55,00 €. 

 

Za správnosť: Alena Gálová 

Vyvesené: 9.9.2020  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


