
 
 
 
 
 
 
 
 

Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy na podnájom 
nebytových priestorov a vybavenia na Janotovej 12 v 

Bratislave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava 2016          Karloveský športový klub 
           Zastúpený: Mgr. Jurajom Kadnárom – vedúcim klubu 



Podmienky súťaže: 
 

KARLOVESKÝ  ŠPORTOVÝ KLUB 
 

vyhlasuje 
 

Obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy na podnájom nebytových 
priestorov a vybavenia na Janotovej 12 v Bratislave 

 
 
 

Podmienky súťaže je možné písomne obdržať na adrese: 
 
Karloveský športový klub, Janotova 12, 841 05 Bratislava v kancelárii Karloveského 
športového klubu v pracovných dňoch v čase od 08,30 do 14,00 alebo na web. stránke 
Karloveského športového klubu www.ksk.sk ako prílohu vyhlásenia. 
 
 
Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť zásadne v písomnej podobe na adresu:  
 
Karloveský športový klub, Janotova 12, 841 05 Bratislava alebo osobne v kancelárii 
Karloveského športového klubu v termíne najneskôr do 27.05.2016 po zverejnení 
súťaže. V zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a s výrazným označením: 
 
 
„Obchodná verejná súťaž – na uzatvorenie zmluvy na podnájom 
nebytových priestorov a vybavenia na Janotovej 12 v Bratislave – 
neotvárať !“ 
 
 
  
          Mgr. Kadnár Juraj 
                     vedúci KŠK 



 
 
 

KARLOVESKÝ  ŠPORTOVÝ KLUB 
 

p o d m i e n k y 
 

obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na podnájom 
nebytových priestorov a vybavenia na Janotovej 12 v Bratislave. 
 
Karloveský športový klub v zastúpení vedúceho Karloveského športového klubu Mgr. 
Kadnára Juraja 

v y h l a s u j e 
 
v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, v súlade s §  17 ods. 3 zák. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave a podľa § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 9 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným do správy Karloveského športového klubu 
 

o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž 
 

o ekonomicky najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na podnájom nebytových 
priestorov a vybavenia na Janotovej 12 v Bratislave 
 
za týchto súťažných podmienok: 
 

Čl. I 
   Predmet súťaže 

 
Nájom nehnuteľnosti – nebytové priestory a vybavenie priestorov a posilňovacích 

zariadení priestorov na Janotovej 12 za týchto podmienok: 
 
- účel nájmu je stanovený výlučne na prevádzkovanie športového zariadenia, 
- doba nájmu je stanovená na dobu určitú a to 10 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
o podnájme nebytového priestoru, 
- povinnosť budúceho nájomcu vykonať rekonštrukciu vnútorných priestorov nebytového 
priestoru, budúci nájomca je povinný pri vykonaní stavebných opráv, úprav a údržby  
zabezpečiť všetky potrebné rozhodnutia, povolenia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné 
opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov na svoje 
náklady, pričom je nutné, aby sa k uvedenému zaviazal záujemca vo svojom súťažnom 
návrhu a to predložením projektu rekonštrukcie, 
- súčasťou predmetu súťaže je vybavenie priestorov na Janotovej 12 – posilňovacie stroje 
a iné vybavenie, budúci nájomca je povinný riadne sa starať a udržiavať ich v stave tak, ako 
definujú všeobecne platné predpisy, 
- budúci nájomca je povinný preinvestovať 100% zamýšľanej investície do období prvých 24 
mesiacov nájomnej zmluvy, budúci nájomca bude môcť vykonať konkrétne rekonštrukčné 
práce až po výslovnom súhlase prenajímateľa, 
- budúci nájomca znáša náklady súvisiace s fondom údržby, ktoré nebudú zahrnuté v cene 
nájmu 



- budúci nájomca znáša náklady súvisiace s energiami, vykoná zmenu odberateľa na 
odbernom mieste (vodné, stočné, elektrická energia) 
- stavebné a drobné opravy a údržba priestorov budú financované z prostriedkov záujemcu 
(budúceho nájomcu) 
- nájomná zmluva bude uzatvorená najneskôr do 16 dní od vyhodnotenia súťaže, 
- minimálna výška nájomného za 1 m² /rok plochy nesmie byť nižšia ako 5,00 €, 
- minimálna výška investície do rekonštrukčných prác vnútorných priestorov podľa predmetu   
   súťaže nesmie byť nižšia ako 50 000 €, 
- predloženie projektového návrhu na vedenie športového zariadenia, 
- predloženie investičného projektu 
- povinnosť poskytovať po celu dobu podnájmu jednorazové vstupy do posilňovne pre jednu 
osobu za 1,00 € pre členov športových klubov spolupracujúcich s Karloveským športovým 
klubom,  
- povinnosť spravovať predmet nájmu a zabezpečiť na vlastné náklady poistenie zariadenia 
a nebytových priestorov. 

 
Názov predmetu obchodnej súťaže: 
 
„Uzatvorenie zmluvy na podnájom nebytových priestorov a vybavenia na Janotovej 12 

v Bratislave“ – nebytové priestory na Janotovej 12 v Bratislave v k.ú. Karlova Ves, súpisné 
číslo 5671, (nachádzajúce sa na parcele č. 1132 k. ú. Karlova Ves), 
 
Fitness 92,80 m²  
Hygiena 6,00 m²  
Šatňa inštruktori 14,80 m²  
Fitness 45,00 m²  
Fitness 44,60 m²  
Fitness 44,60 m²  
Šatňa muži 26,40 m²  
Sprchy muži 9,40 m²  
Predsieň šatne 5,00 m²  
WC muži 2,90 m²  
WC muži 1,70 m²  
Umyváreň muži 1,20 m²  
WC muži 1,40 m²  
WC ženy 1,50 m²  
Umyváreň ženy 1,40 m²  
Predsieň    5,80 m²  
Sklad 6,20 m²  
Chodba 32,70 m²  
Umyváreň    2,00 m²  
WC 1,20 m²  
Sklad 1,20 m²  
Sklad 17,90 m²  
Kancelária 38,50 m²  
Zádvorie 2,00 m²  
Vstupná hala 33,30 m²  
Chodba 3,50 m²  



Sklad 8,00 m²  
Kancelária 17,00 m²  
Zádvorie 2,30 m²  
WC 1,30 m²  
Kancelária 13,90 m²  
Kúrenie - regulácia 8,00 m²  
Chodba 8,70 m²  
Zádvorie 1,70 m²  
Predsieň 3,80 m²  
Umyváreň, sprcha 3,80 m²  
WC 1,00 m²  

 1.NP celkom             512,50 m² 
 
Chodba 57,30 m²  
Fitness 40,80 m²  
Fitness 40,80 m²  
Šatňa ženy 35,10 m²  
Chodba 3,40 m²  
Sprchy 5,40 m²  
Umyváreň 6,20 m²  
WC 1,60 m²  
Chodba 10,00 m²  
Kotolňa 11,80 m²  
Upratovačka 7,80 m²  
Sklad 3,10 m²  
Sklad 3,20 m²  
Schodisko 5,80 m²  

1.PP celkom:         232,30 m² 
Celková výmera:       744,80 m² 
 
Prenajímateľ 

 
Karloveský športový klub 
Janotova 12, 841 05 Bratislava 
v zastúpení – Mgr. Jurajom Kadnárom – vedúci KŠK 
IČO: 317 711 81 
 
 

Čl. II 
Podmienky účasti uchádzača v obchodnej verejnej súťaži 

 
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – živnostníci a právnické osoby.  
Právnická osoba a fyzická osoba – živnostník uvedie: obchodné meno, sídlo alebo miesto 

podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym 
orgánom, označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu.  

Podnikateľ doloží výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely nie starší ako 
tri mesiace, živnostenské alebo iné oprávnenie (koncesná listina) preukazujúci oprávnenie 
podnikať v oblasti prevádzkovania športových zariadení nie staršie ako tri mesiace. 



Štatutárny zástupca právnickej osoby doloží výpis z registra trestov nie starší ako tri 
mesiace. 
       Vyhlasovateľ vylúči z obchodnej verejnej súťaže uchádzača, ktorý nesplnil vyššie 
uvedené podmienky, nepredložil požadované doklady alebo ak zistil, že predložené doklady 
sú neplatné alebo nepravdivé. 
 

Čl. III 
Obsah súťažných návrhov, miesto a termín podávania 

 
Súťažný návrh záujemcu musí obsahovať: 

a) ponuku výšky nájomného za 1 m² / rok plochy nebytového priestoru (minimálna cena 
je uvedená v Čl. I. Predmet súťaže) 

b) ponuku výšky investície do rekonštrukčných prác vnútorných priestorov predmetu 
súťaže (minimálna cena je uvedená v Čl. I. Predmet súťaže) 

c) predpokladanú výšku investícií do rekonštrukčných prác a plán rekonštrukčných prác 
d) projektový návrh na vedenie športového zariadenia 
e) doklady o splnení podmienok účasti v súťaži 
f) písomný súhlas záujemcu, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov počas 

obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

g) kontakt - telefónne číslo, mailová adresa 
 
Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť v písomnej podobe na adresu: Karloveský 
športový klub, Janotova 12, 841 05 Bratislava alebo osobne do kancelárie Karloveského 
športového klubu najneskôr do 27.05.2016 v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa 
a s výrazným označením: 
 
„Obchodná verejná súťaž – na uzatvorenie zmluvy na podnájom nebytových priestorov  
a vybavenia na Janotovej 12 v Bratislave – neotvárať !“ 
 
Vyhodnotenie predložených ponúk bude uskutočnené 10.06.2016. 
Súťažné návrhy nemôžu uchádzači po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do dňa termínu 
otvárania obálok s ponukami ich však môžu vziať späť a podať inú ponuku s novým 
termínom podania. Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne 
určenom v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným 
podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.  
 
 

Čl. IV 
Ďalšie podmienky vyhlasovateľa 

 
1. Náklady spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži si hradí účastník sám. 
2. V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od podpísania nájomnej zmluvy 

s vyhlasovateľom súťaže, resp. v určenom termíne nepodpíše nájomnú zmluvu, 
vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa pri vyhodnotení právoplatne 
predložených ponúk umiestnil ako ďalší v poradí.  

3. Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú. Nájomné bude splatné mesačne. 
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť 

vyhlásenú súťaž ( § 283 a 287 ods. 2, Obch. zák. ) a to aj bez uvedenia dôvodu 
odmietnutia. 

5. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého 
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 



 
 

Čl. V 
Termíny obhliadky objektu 

 
Obhliadka predmetu súťaže je nutná. Termín obhliadky je stanovený na 11.05.2016. 

Náhradný termín obhliadky je stanovený na 13.05.2016. Na vybraný termín obhliadky je 
záujemca povinny sa nahlásiť u poverenej osoby vyhlasovateľa: Renáta Laitmanová, tel. č. 
0907 724 317, najneskôr jeden deň pred daným termínom. 

 
 

Čl. VI 
Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 

 
Vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk bude hodnotiť nasledovné kritéria: 

1. Cenu za nájom nebytového priestoru na m² / rok, 
2. Plán a výšku investície do rekonštrukčných prác vnútorných priestorov s prihliadnutím 

na ich rozsah. 
3. Úroveň projektovej dokumentácie, ktorá bude v súlade s účelom nájmu vedenie 

športového centra s prihliadnutím na ciele prenajímateľa, jeho víziu a čo 
najvýhodnejšie zosúladenie so súčasnými cieľmi Karloveského športového klubu. 

4. Predmet súťaže bude vyhodnocovaný na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. 
Určené kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívna váha sú: 

a. Kritérium A – výška mesačného nájmu na predmet súťaže v € s DPH – 50% 
b. Kritérium B – výška investícií do predmetu súťaže za obdobie nájmu v € 

s DPH – 50% 
5. V Kritériu A sa bude hodnotiť celková výška mesačného nájmu v € s DPH. 

Maximálny počet bodov, t.j. 50 bodov, bude pridelený ponuke s najvyššou navrhnutou 
cenou mesačného nájmu. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov pomerne na 
základe podielu navrhnutej ceny aktuálne hodnotenej ponuky a najvyššej navrhnutej 
ceny vynásobeného maximálnym počtom bodov za kritérium, t.j. 50. 

 
Vzorec:  
hodnotená ponuka  
---------------------- x 50 = pridelený počet bodov hodnotenej ponuke 
najvyššia ponuka 
 

6. V Kritériu B sa bude hodnotiť celková výška investície budúceho nájomcu do 
predmetu súťaže v priebehu nájmu predmetu súťaže v € s DPH na základe 
predloženého projektu rekonštrukcie. Maximálny počet bodov, t.j. 50 bodov, bude 
pridelený ponuke s najvyššou hodnotou investície. Ostatným ponukám bude pridelený 
počet bodov pomerne na základe podielu navrhnutej ceny aktuálne hodnotenej ponuky 
a najvyššej navrhnutej ceny vynásobeného maximálnym počtom bodov za kritérium, 
t.j. 50. 

 
Vzorec:  
hodnotená ponuka  
---------------------- x 50 = pridelený počet bodov hodnotenej ponuke 
najvyššia ponuka 
 

7. Komisia zostaví pri úplnom vyhodnotení ponúk poradie záujemcov podľa prideleného 
celkového počtu bodov, ktorý bude súčtom pridelených bodov za Kritérium A a za 



Kritérium B podľa bodu 5, resp. bodu 6 tohto článku. Úspešným záujemcom sa stane 
ten záujemca, ktorého ponuka sa na základe pravidiel na uplatnenie kritérií na 
vyhodnotenie súťažných návrhov umiestnila na prvom mieste. 

8. Vyhodnocovať sa budú iba tie ponuky, ktoré splnili požiadavky verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky. Hodnotenie bude v zmysle § 
42 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
Čl. VII 

Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 3 pracovných dní na internetovej stránke 

www.ksk.sk a na recepcii v budove Karloveského športového klubu. Vyhodnotenie verejnej 
obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým uchádzačom v termíne do 5 dní od 
vyhodnotenia súťaže. S uchádzačom, ktorý podal víťazný návrh, bude uzavretá nájomná 
zmluva najneskôr do 16 dní od vyhodnotenia súťaže. 

 
 
V Bratislava dňa .................................. 
 
 
         Mgr. Kadnár Juraj 
             vedúci  KŠK 
 
 


