
zápis 

z konania obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej na základe rozhodnutia starostky zo dňa 05.06.2019 

na prenájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 

Predmet súťaže: prenájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52, NP č. 914 

Dátum otvárania obálok a vyhodnocovania návrhov: 16.07.2019 

Kritérium hodnotenia návrhov: 100 % naj vyššia ponúknutá výška nájomného 

Celkový počet <loručených obálok: 2 

Priebeh zasadnutia komisie: 
Komisia v úvode svojho zasadnutia pristúpila k otvoreniu obálok a vyhodnoteniu splnenia 
podmienok účasti uchádzačov v súťaží. 

Podmienky účasti uchádzača v súťaži Návrh č. Návrh č. 
1 2 

Predloženie súťažného návrhu na tlač ive záväznej ponuky ./ ./ 

Čestné vyhlásenie o neexistencii záväzkov voči MČ BA-SM, hl. 
mestu SR BA, Sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni ./ ./ 

alebo daňovému úradu 

Súhlas so spracovaním osobných údajov ./ ./ 

Potvrdenie o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov 20,00 eur ./ ./ 

Vyhodnotenie predložených súťažných návrhov: 

Poradové Označenie Cena za m2 Učel Obálka Konečné 

číslo navrhovateľa podlahovej prenájmu poškodená poradie 
návrhu plochy 

mesačne 

100 % AIN 

1. POST BELLUM SK 7,50 € kancelárske N 1. 
Klincova 35 priestory pre 
821 08 Bratislava neziskovú 

organizáciu 

2. STEIN-XX s.r.o. 4,50 € ateliér, galéria, N 2 . 
Belopotockého 1 kaderníctvo, 

811 05 Bratislava 
kozmetika, 
kance lárie, 
administratíva, 
služby 
občanom, 

obchod 



Pozn.: Člen komisie Mgr. Ondrej Dostál upozornil ostatných členov komisie na osobný 
profesionálny vzťah/spoluprácu s neziskovou organizáciou POST BELLUM SK. Uviedol, i e 
o jej účasti v súťaží nemal vedomost'. Členovia upozornenie vzali na vedomie. 

Záver zasadnutia komisie: 

Komis ia pomerom hlasov ZA: 8, PROTI: O, ZDRŽAL SA: O ako najvhodnejší 
návrh vyhodnotila návrh uchádzača/navrhovateľa s poradovým číslom návrhu 1. 

V Bratislave 16.07.2019 

predseda súťažnej komisie: 

Ing. Tomáš Ziegler 

členovia súťažnej komisie: 

meno priezvisko 

Mgr. Boris Ažaltovič 

Mgr. art. Adam Berka 

Mgr. Tomáš Dentico 

Mgr. Ondrej Dostál 

Ing. arch. Martin Gajdoš 

Mgr. Juraj Mikulášek 

Ing. Petr Skalník 

Ing. Jana Špan.ková 

Mgr. Martina Uličná 
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