
zápis 

z konania obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej na základe rozhodnutia starostu zo dňa 30. októbra 2017 

na nájom pozemku pare. č . 63 7 /18 na Beblavého ulici 
formou výbem víťaza elektronickou aukciou 

Predmet súťaže: nájom pozemku registra „C", pare. 
pozemku: ostatná plocha, k. ú. Staré Mesto 

č. 637118, výmera 19 

Dátum otvárania obálok a vyhodnocovania návrhov: 29.11.2017 

2 m , druh 

Kritérium hodnotenia návrhov: najvyššia ponúknutá výška nájomného (minimálna výška 
nájomného stanovená rozhodnutím starostu: 20,00 eur/m2/rok) 

Celkový počet doručených obálok: 1 

Priebeh zasadnutia komisie: 
Komisia v úvode svojho zasadnutia pristúpila k otvoreniu doručenej obálky a vyhodnoteniu 
splnenia podmienok účasti uchádzača v súťaži. 

Podmienky účasti uchádzača v súťaží Návrh č. 1 

Predloženie súťažného návrhu na tlačive záväznej ponuky ../ 

Cestné vyhlásenie o trvalom pobyte na Beblavého ul. , resp. ../ 

o vlastníctve bytu na Beblavého ul. v Bratislave 
Cestné vyhlásenie o neexistencii vlastníckeho a spoluvlastníckeho ../ 

práva ku garáži na Beblavého ul. v Bratislave 
Čestné vyhlásenie o neexistencii vlastníckeho ../ 

a spoluvlastníckeho práva k pozemku na Beblavého ul. 
v Bratislave umožňujúceho trvalé státie alebo parkovanie vozidla 
Čestné vyhlásenie o neexistencii záväzkov voči MČ BA-SM ../ 

Potvrdenie o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov 16,50 eur ../ 

Komisia skonštatovala, že nakoľko sa do obchodnej verejnej súťaže prihlásil iba jeden 
účastník, ktorý splnil podmienky súťaže, výber uchádzača fo1mou elektronickej aukcie sa 
nekoná. 

Záver zasadnutia komisie: 

Komisia pomerom hlasov 

ZA: 7 
PROTI: O 
ZDRŽAL SA: O 

prijatý návrh vvhodnotila ako úspešný. 



Poradové Označenie Ponúknutá Obálka Konečné 

číslo navrhovateľa cena poškodená poradie 
návrhu 

AIN 
1. JUDr. Peter Malík 21,00 € N 1. 

Beblavého 6 
811 O 1 Bratislava 

V Bratislave 29.11.2017 

predseda súťažnej komisie : 

Mgr. Maiiina Uličná ····· /:····~···:: ........ . 
/ podpis 

členovia súťažnej komisie: 
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Ing. Kristián Straka 

Ing. Jana Španková " / 
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MUDr. Peter Tatár . .. „„„„„ .j .. . v..V.W./ ... „ .. /} „ 
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