
zápis 

z konania obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej na základe rozhodnutia starosh1 zo dňa 3. mája 2016 

na predaj pozemku pare. č. 851 O vo dvore na Špitálskej č. 31 - č. 35 
formou výberu víťaza elektronickou aukciou 

Predmet súťaže: predaj pozemku, pare. č. 851 O, vo dvore na ul. Špitálska č.~31 - č. 35 

Dátum otvárania obálok a vyhodnocovania návrhov: 24.05.2016 

Kritérium hodnotenia návrhov: najvyššia ponúknutá kúpna cena (najmenej vo výške 
minimálnej kúpnej ceny určenej na základe uznesenia č . 52/2016 Miestneho zashlpiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 26.04.2016, t. j. najmenej vo výške 65 000,
eur) 

Celkový počet doručených obálok: O 

Poradové Označenie Ponúknutá 
číslo navrhovateľa kúpna cena 
návrhu 

1. xxx xxx 

2 4. 05. 2016 
V Bratislave .. „ ... „ ... ~ .... „ .. „ .„„ ... „ „ .„ .. 

predseda súťažnej komisie: 

Mgr. Martina Uličná 

členovia súťažnej komisie: 

meno priezvisko 

Ing. Martin Borguľa 

Mgr. Ondrej Dostál 

Ing. arch. Martin Gajdoš 

Obálka Konečné 

poškodená poradie 
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PhDr. Štefan Holčík 

Ing. Miroslav Kollár, MHA 
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PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. „ .... ~„ •.• „ . .. „ .. „ 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A. ArtD. 

Ing. Kristán Straka .. b{j.1:1...1-:v~ .. .... ... .. ... . 
.._, . 

Ing. Jana Španková 
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MUDr. Peter Tatár .. „ .. „. „ Lt::. „ .::.~ .... „ .. „. 

Ing. Tomáš Ziegler „„ .... „ .. :-:-: ... --:. .. ~.!)·· ·" 


