
Zápisnica 

 

o výsledku obchodnej verejnej súťaže zo dňa  dňa 12. 10. 2021 za účelom prenajatia 

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

ul.č.14-24 v Bratislave   

 

 

Na   miestny  úrad  Mestskej  časti  Bratislava - Petržalka  bolo  doručených  10  obálok 

s ponukami:    

 

1.  Martin Homola -  Bratislava  

            -   obálka prijatá -  27. 09. 2021 o 08,10 hod.  

            -   splnené podmienky súťaže 

       -  navrhovaná výška nájomného na garážové státia č. 30/B v garážovom stojisku na 

Rovniankovej  ul. č. 4-6 Bratislava  je 60,00 €  na mesiac, 

              

   

2.  Vladimír Vrána - Bratislava 

       -   obálka prijatá -  05. 10. 2021 o 14,30 hod.  

  -    splnené podmienky súťaže 

 -  navrhovaná výška nájomného na garážové státie č. 74/A v garážovom stojisku na 

Rovniankovej  ul. č. 4-6 Bratislava je 60,20  € na mesiac, 

      

    3.    DOM-REALÍT,s.r.o, - Bratislava 

 -     obálka prijatá – 29.09.2021 o 09,10 hod. 

 -     splnené podmienky súťaže  

  -   navrhovaná výška nájomného na garážové státie č. 75/A v garážovom stojisku na 

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

     

    4.   Ján Ivan - Bratislava 

           -  obálka prijatá – 07.10.2021 o 08,00 hod. 

           - splnené podmienky súťaže 

           - navrhovaná výška nájomného na garážové státie    34/B v garážovom stojisku na       

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

 

    5.      Jana Sanetriková - Bratislava 

             - obálka prijatá – 01.10.2021 o 11,45 hod. 

             - splnené podmienky súťaže 

             - navrhovaná výška nájomného na garážové státie  93 v garážovom stojisku na   

               Mlynarovičovej ul. č. 14-24 Bratislava je 66 € na mesiac, 

 

     6.      Pavel Konrád - Bratislava 

              - obálka prijatá 06.10.2021 o 9,40 hod. 

              - splnené podmienky súťaže 

              - navrhovaná výška nájomného na garážové státie 92 v garážovom stojisku na 

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

 

     7.      Ing.Marek Šušoliak - Bratislava   

              - obálka prijatá 06.10.2021 o 08,00 hod. 

              - splnené podmienky súťaže 



              - navrhovaná výška nájomného na garážové státie 104 v garážovom stojisku na 

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

 

     8.     Lukáš Minárik - Bratislava 

             - obálka prijatá 06.10.2021  o 10,25 hod. 

             - splnené podmienky súťaže 

             - navrhovaná výška nájomného na garážové státie 45 v garážovom stojisku na 

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

 

     9.      Marta Benedekovičová - Bratislava 

              - obálka prijatá 11.10.2021 o 10,30 hod 

              - splnené podmienky súťaže 

              - navrhovaná výška nájomného na garážové státie 48 v garážovom stojisku na 

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

 

    10.     Emil Vrtoch - Bratislava    

              - obálka prijatá 11.10.2021 o 10,30 hod. 

              - splnené podmienky súťaže 

             -  navrhovaná výška nájomného na garážové státie  47 v garážovom stojisku na 

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

 

 

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

boli súťažiacimi splnené. Komisia prijala stanovisko a odporúča starostovi  uzatvorenie 

nájomných zmlúv s vyššie uvedenými uchádzačmi. nasledovne: uzatvoriť nájomnú zmluvu  

s uchádzačom č. 1 – Martin Homola na prenájom garážového státia č. 30/B v GS na 

Rovniankovej ul. č. 4-6 s výškou mesačného nájomného 60,00 €, uzatvoriť nájomnú zmluvu 

s uchádzačom č. 2  - Vladimír Vrána na prenájom GS č. 74/A v  GS na Rovniankovej ul. č. 4-

6 Bratislava s výškou mesačného nájomného 60,20 €, uzatvoriť nájomnú zmluvu 

s uchádzačom č. 3 – DOM-REALÍT s.r.o. na prenájom GS č.  75/A v GS na Rovniankovej  

ul.č. 4-6 s výškou nájomného 55,00 €, uzatvoriť nájomnú zmluvu s uchádzačom č. 4 Jánom 

Ivanom na prenájom GS č.  34/B v GS na Rovniankovej ul. č. 4-6 Bratislava, uzatvoriť 

nájomnú zmluvu s uchádzačom č. 5 Janou Sanetríkovou na prenájom GS č. 93 na 

Mlynarovičovej ul. 14-24 s výškou nájomného 66,00 €, uzatvoriť nájomnú zmluvu 

s uchádzačom č. 6 Pavlom Konrádom na prenájom GS č. 92 na Mlynarovičovej ul. 14-24 

s výškou nájomného 60,00 €, uzatvoriť nájomnú zmluvu s uchádzačom č. 7 Ing.Marekom 

Šušoliakom na prenájom GS č. 104  na Mlynarovičovej ul. 14-24 s výškou nájomného 55,00 

€, uzatvoriť nájomnú zmluvu s uchádzačom č. 8 Lukášom Minárikom na prenájom GS č. 45 

na Mlynarovičovej ul. 14-24 s výškou nájomného 55,00 €, uzatvoriť nájomnú zmluvu 

s uchádzačom č. 9 Martou Benedekovičovou na prenájom GS 48 na Mlynarovičovej ul. 14-24 

s výškou nájomného 55,00 € a uzatvoriť nájomnú zmluvu s uchádzačom č. 10 Emilom 

Vrtochom na prenájom GS 47 na Mlynarovičovej ul. 14-24 s výškou nájomného 55,00 €. 

Budúci nájomcovia budú vyrozumení o výsledku výberového konania s podmienkou podpísať 

nájomnú zmluvu najneskôr do 29. 10. 2021 a bude platná od 01. 11. 2021.   

 

 

 

 

Za správnosť: Gálová                   


