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Vyhodnotenie  obchodnej  verejnej  súťaže  -  nebytový  priestor  s  kuchynským  zariadením v
Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave.

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves dňa 03.05.2016 vyhlásila obchodnú verejnú súťaž 
o  najvhodnejší  návrh  na  uzatvorenie  zmluvy  o  nájme  nebytových  priestorov,  v  zmysle
ustanovenia § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. a/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov. 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže bol nebytový priestor s kuchynským zariadením o
rozlohe 365,04 m 2 nachádzajúci sa v ZŠ Karloveská 61 v Bratislave.

Do stanovenej lehoty na podávanie súťažných návrhov mestská časť Bratislava-Karlova
Ves obdržala 2 súťažné návrhy. 
 Vyhodnotenie obchodnej verejnej  súťaže sa uskutočnilo  23.05.2016 na miestnom úrade
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Komisia bola zložená z nasledovných členov:

• Mgr. Eva Horníková
• Ing. Danica Kobydová
• Mgr. Andrea Bachratá
• Mgr. Marta Jurkovičová
• PhDr. Marta Šikrová
• Mgr. Marcel Zajac
• Ing. Igor Bendík
• Mgr.Čedomirka Simaničová
• Mgr. Eva Osrmanová

Na  miestny  úrad  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  boli  doručené  dve  záväzné
ponuky.  Prvú  záväznú  ponuku  zaslala  p.  Anna  Brinkáčová  –  Súkromná  školská  jedáleň  AB,
Ostredkova  14,  Bratislava,  druhý  návrh  zaslala  p.  Karin  Giertl  –  Školská  stravovania,
Novojelčanská 1413/126, 925 23 Jelka. Ako víťazný návrh bol vyhodnotený prvý návrh:  Anna
Brinkáčová – Súkromná školská jedáleň AB, Ostredkova 14, Bratislava. 

Víťaz obchodnej verejnej súťaže bol o výsledku upovedomený listom zo dňa 24.05.2016. 
Takisto navrhovateľ, ktorý neuspel, bol o tejto skutočnosti upovedomený písomne listom zo dňa
24.05.2016.  Výsledky  obchodnej  verejnej  súťaže  boli  zverejnené  na  webovej  stránke
prenajímateľa, ako aj na úradnej tabuli mestskej časti dňa 27.05.2016.

Zmluva  o  nájme  nebytových  priestorov  s  doterajším  nájomcom:  Anna  Havranová  –
Súkromné  školské  stravovacie  zariadenie  trvá  do  31.07.2016.  Nájomná  zmluva  s  výhercom
obchodnej  verejnej  súťaže  bude  uzatvorená  v  súlade  s  podmienkami  uvedenými  v záväznej
ponuke.

Bratislava, jún 2016
Spracoval: Mgr. Eva Osrmanová


