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NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

A. schvaľuje

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v aktuálnom znení  predĺženie nájmu  nebytových priestorov  -  nebytové priestory
na  IV.  nadzemnom  podlaží  o celkovej  výmere  1600,23  m2  nachádzajúce  sa  v budove  na
Majerníkovej  60  v Bratislave  pre  žiadateľa  ESPRIT,  o.  z.  ,  Majerníkova  62,  Bratislava,  IČO:
30851581, s nájomným vo výške 16,00 €/m2/rok,   s dobou prenájmu od 01.08.2018 do 31.07.2028
za  účelom  zabezpečenia  výchovno-vzdelávacieho  procesu  Súkromnej  základnej  školy  Esprit
a Súkromného  gymnázia  Esprit,  ktorých zriaďovateľom je  občianske  združenie  ESPRIT. V cene
nájomného 16,00 €/m2 /rok na dobu 10 rokov sú premietnuté investície, ktoré  mestská časť plánuje
v budove  zrealizovať.  V prípade  ak  nájomná  zmluva  nebude  podpísaná  do  90  dní  od  prijatia
uznesenia,  mestská  časť  vyhlási  obchodnú  verejnú  súťaž na  prenájom predmetných  nebytových
priestorov.

B. schvaľuje

podmienky  pre vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže o najvhodnejší  návrh na uzavretie  zmluvy
o nájme  nebytových priestorov na prenájom nebytových priestorov užívané súčasným nájomcom
ESPRIT, o.z., o výmere 1600,23 m2 , nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte na Majerníkovej
60 v Bratislave,  minimálna  cena nájmu  17 €/m2  /rok, doba nájmu  od 01.08.2019 do 31.07.2029,
účel prenájmu výchova a vzdelávania .

C. zrušuje

Uznesenie  č.  311/2017  zo  dňa  16.05.2017,  ktorým miestne  zastupiteľstvo  ukladá  prednostovi
miestneho úradu zabezpečiť vypísanie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na prenájom
predmetného nebytového priestoru s dobou nájmu od 01.08.2019 s termínom do 31.05.2018.
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Dôvodová správa

Občianske  združenie  ESPRIT,  Majerníkova  62,  841  05  Bratislava  (ďalej  Esprit),
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava požiadalo o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa za nájomné vo výške 1,00 €/rok za celý predmet nájmu na dobu  20 rokov.

V zmysle  rokovaní,  ktoré prebehli  s predstaviteľmi mestskej časti a zástupcami žiadateľa,
kde  boli  detailne  prerokované  podmienky  ďalšieho  prenájmu,  je  navrhované  vyššie  uvedené
uznesenie.  V cene nájomného  16,00 €/m2  /rok na dobu 10 rokov sú premietnuté investície,  ktoré
mestská časť plánuje v budove zrealizovať. 

Plánované investície v     objekte Majerníkova 60 

poschodie m2 počet okien na výmenu strecha m2

     -1 2672,63 102
1 3267,35 129
2 2214,88 158 544
3 1681,80 144 353,28
4 1731,69 130 1683,76

11568,35 663 2581,04

okná teraz 182 ks kompletná výmena okien
celkovo 663 ks

strecha 2581,04 m2 oprava strechy vrátane zateplenia
soc. zariadenia 56 WC mís + umývadlá rekonštrukcia a výmena sociálnych 

zariadení
podlahy oprava podláh

Predmetná  investícia  týkajúca  sa  prenajatých  nebytových  priestorov,  ktoré  na  základe
zmluvy  o nájme  bude  užívať  Esprit,  bude  garantovaná  a zadefinovaná  zmluvou  o nájme
uzatvorenou  na  základe  prijatého  uznesenia.  V zmysle  rokovaní  boli  predbežne  dohodnuté
nasledovné termíny realizácie:

- okná do 31.12.2018
- sociálne zariadenia do 31.12.2019
- strecha do 31.12.2021

V prípade, že zmluvné strany nedosiahnu zhodu pri formulácií zmluvných podmienok a táto nebude
podpísaná v lehote do 90 dní od prijatia uznesenia, mestská časť vypíše obchodnú verejnú súťaž na
prenájom priestorov od 01.08.2019, t. j. po uplynutí súčasne platného nájomného vzťahu.
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Esprit   v súlade  so  znením Zmluvy  o nájme  nebytových  priestorov   č.  434/2017 (ďalej
zmluva)  zo dňa 11.12.2017 má  prenajaté do 31.07.2019 nebytové priestory na IV.  nadzemnom
podlaží  (príloha).  Celková výmera prenajatých nebytových  priestorov je  1 600,23 m2  . Esprit  je
nájomcom nebytových priestorov v objekte Majerníkova 60 od roku 2007. 

Vzhľadom na dátum podpisu zmluvy bola medzi mestskou časťou a žiadateľom podpísaná
Dohoda o vysporiadaní záväzkov (ďalej dohoda) . Táto dohoda upravuje čas užívania nebytových
priestorov  a s tým súvisiace platby. (príloha)

Prehľad výšky nájmu:
Obdobie NZ Nájom v €/m2 /rok
01.08.2007 – 31.07.2017 0890364007 8,30 
do                 31.07.2017 3300364311 9,90
01.12.2017 – 31.7.2019 434/2017 10,00

Ročné  nájomné  v súlade so znením zmluvy  za  nebytové  priestory je  celkom vo  výške
16 002,30 €. Nájomca uhrádza mesačné splátky vo výške 1 333,53 € pravidelne a včas. Nájomca
uhrádza zálohové platby za energie a služby za celý predmet nájmu  podľa technického prepočtu
spotreby energií vo výške 1762,03 €. 
Esprit poskytuje výchovno-vzdelávací proces, ako aj ostatné aktivity s tým súvisiace  pre  63 žiakov
s bydliskom v Karlovej Vsi.

Esprit  v svojej  žiadosti požaduje  v prípade  kladného  posúdenia  žiadosti upraviť  nájomnú
zmluvu nasledovne: 

 rozsah nájmu  uzavrieť podľa projektovej dokumentácie ide o priestory na 4.
nadzemnom podlaží v rozsahu doposiaľ platnej nájomnej zmluvy

 nájom uzavrieť  ako prípad hodný osobitného zreteľa na určitý čas,  a to od
01.08.2019 na dobu 20 rokov

 cenu nájmu určiť podľa dohody v závislosti od ekonomických možností škôl
pri zohľadnení  výchovno-vzdelávacieho  účelu nájmu  ako prípad hodný osobitného
zreteľa pričom navrhujeme  sumu 1 Euro/rok/celý predmet  nájmu  tak,  aby nebolo
potrebné zvyšovať školné rodičom

 položky – podiel nájomcu na investíciách, správa (externé služby), fond opráv
budú konkrétne zadefinované na základe reálnych nákladov (rok 2017, plán investícií
a ďalšie vstupy...) v rámci spoločných rokovaní za účasti zástupcov rodičov žiakov

 úhradu energií určiť podľa výpočtov za predchádzajúce obdobie pomerne k
 m2    

   prenajatej plochy a podľa počtu osôb
   ostatné práva a povinnosti týkajúce sa nájomnej zmluvy upraviť s prihliadnutím na 

  špecifikáciu nájmu 
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Súkromná základná škola ESPRIT je slovenská škola s anglickým Klubom voľného času.
Jedinečnosť  školy  spočíva  v tom,  že spája  výučbu  v slovenčine,  podľa slovenských  učebných
osnov s kvalitnou výučbou v cudzom jazyku.  Učí  slovenské  reálie,  slovenčina  nie  je  voliteľný
predmet a popri tom výrazne rozširuje výučbu cudzích jazykov. Každý žiak ESPRITU má počas
štúdia možnosť naučiť sa dva svetové jazyky.
Predmet  anglický  jazyk  sa  vyučuje  od prvej  triedy základnej  školy.  Učitelia  so  žiakmi  bežne
komunikujú  po  anglicky  aj  na  iných  hodinách  a aj cez  prestávky.  Popoludňajšie  voľnočasové
aktivity prebiehajú v Klube voľného času výlučne v angličtine.  Škola v prírode, lyžiarsky kurz –
v angličtine. Žiak piateho ročníka dosahuje znalosť anglického jazyka na úrovni žiaka deviateho
ročníka bežnej základnej školy. Deviatak je pripravený ísť z anglického jazyka maturovať. Od 5.
ročníka si žiak k angličtine vyberá ďalší cudzí jazyk – jazyk nemecký alebo jazyk francúzsky.

Nadväzujúce  Súkromné  gymnázium  ESPRIT  má  akademické  ambície.  Úroveň  výučby
cudzích jazykov však pokračuje, nezačína sa od začiatku. Žiaci sú   angličtinu zvyknutí používať
aj  ako  nástroj  pre  svoje  ďalšie  vzdelávanie.  Sú  zvyknutí  komunikovať  v cudzích  jazykoch  –
každoročne absolvujú zahraničné jazykovo-poznávacie pobyty. Absolventi školy úspešne študujú
na vysokých školách rôzneho zamerania doma i v zahraničí.

Za úspechmi  školy ESPRIT stojí individuálny  prístup učiteľov ku vzdelávaniu  žiakov za
využitia  moderných  metód výučby  spolu  so  snahou  rozvíjať  v žiakoch  ich  talent  a kreativitu.
Škola zaznamenáva úspechy v rôznych súťažiach a olympiádach. V triedach je nižší počet žiakov
a prevláda  tu  rodinná  atmosféra.  Pedagogický  personál  je  mladý,  kvalitný,  akčný  ale  hlavne
stabilný.  Učitelia  ponúkajú žiakom aj širokú škálu záujmových krúžkov, o.i. JOLLY PHONICS,
Drama Club ESPRIT, Francúzsky šansón, Športový klub ESPRIT a pod., kde sa ich vzájomný
pozitívny vzťah ešte viac prehlbuje.

Pokračovanie výchovno-vzdelávacieho procesu na Súkromnej základnej škole ESPRIT a na
Súkromnom gymnáziu ESPRIT je odôvodnené záujmom rodičovskej verejnosti. Naplnenie týchto
očakávaní si vyžaduje dlhodobý nájom nebytových priestorov.

Správu predmetnej budovy vykonáva K.R.S., s. r. o. v súlade so znením Mandátnej zmluvu.
Zmluva je uzatvorená na obdobie do 31.12.2018. ( príloha)

Zásady  hospodárenia  a nakladania  s majetkom  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, v znení dodatku (ďalej
zásady  hospodárenia)  upravujú   prenájom  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  ako  aj
zvýhodnené nájomné.  

Čl.  6  ods.  11  zásad  hospodárenia „O nájme  majetku  mestskej  časti  z dôvodu  hodného
osobitného zreteľa rozhoduje miestne zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. V zámere
musí byť uvedená konkrétna osoba, ktorá sa má stať nájomcom a dôvod, prečo sa tento nájom
považuje za prípad hodný osobitného zreteľa. Zámer prenajať majetok týmto spôsobom je mestská
časť povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu miestnym zastupiteľstvom na
svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke,  pričom tento zámer musí byť zverejnený
počas celej tejto doby.“

Čl. 6 ods. 12 zásad hospodárenia „Za dôvody hodné osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne
miestne zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov, sa pri nájmoch mestskej časti považujú
najmä:
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a) nájom pozemku  zastavaného  legálnou  stavbou  vo  vlastníctve  nájomcu  vrátane  priľahlej
plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí  neoddeliteľný celok so stavbou alebo nájom
pozemku zabezpečujúceho prístup k tejto stavbe resp. objektu,

b) pozemkov tvoriacich jediný prístup k nehnuteľnosti,

c) nájom pozemku za účelom výstavby komunikácií, chodníkov alebo parkovísk, ktoré
po  vybudovaní  zostanú  aspoň  z polovice  verejne  prístupné,  a za  účelom  uloženia
inžinierskych sietí, 

d) nájom pozemku za účelom umiestnenia zariadení staveniska,

e) nájmy nebytových priestorov, ktoré sú prenajaté nájomcom na dobu určitú, pričom
doterajší  nájomca  vykonal  revitalizáciu  prenajatých  priestorov  a má  záujem  o ďalší
nájom.“ 

Čl.  6  ods.  13  zásad  hospodárenia  „Za  prípad  hodný  osobitného  zreteľa  môže  byť
považovaný  aj  iný  nájom,  ako  je  uvedený  v odseku  12.,  o ktorom  takto  rozhodne  miestne
zastupiteľstvo potrebnou väčšinou“.

Čl.  6a ods.  1  zásad hospodárenia   „ Výška nájomného stanovená v zmysle §  9a ods.  9.
Zákona o majetku obcí sa neuplatní, ak sa nebytové priestory mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves (ďalej len „mestská časť“) prenajímajú pre subjekty,  ktorých činnosť je charakterizovaná
ako všeobecne prospešná služby a je vykonávaná na území mestskej časti, najmä poskytovanie
zdravotnej  starostlivosti,  poskytovanie  sociálnej  pomoci  a humanitárna  starostlivosť,  tvorba
rozvoj,  ochrana,  obnova  a prezentácia  duchovných  a kultúrnych  hodnôt,  ochrana  ľudských
práva  a základných  slobôd,  vzdelávanie,  výchova  a rozvoj  telesnej  kultúry,  výskum,  vývoj,
vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana
zdravia obyvateľstva,  služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti; alebo činnosť
s verejnoprospešným  účelom  najmä  rozvoj  a ochrana  duchovných  a kultúrnych  hodnôt,
realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného
prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj
vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca
alebo  skupinu  osôb,  ktoré  sa  ocitli  v ohrození  života  alebo  potrebujú  naliehavú  pomoc  pri
postihnutí živelnou pohromou.“

Čl. 6a ods. 2 zásad hospodárenia  „ Prenájom majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
pre  subjekty  uvedené  v ods.  1  tohto  článku  sa  bude  považovať  za  prípad  osobitného  zreteľa
a nájomné sa stanoví vo výške 1 €/rok, v ktorom nie je zahrnutá cena za služby spojené s nájmom
a prevádzkou priestorov.“

Čl.  6a  ods.  3  zásad  hospodárenia    „ Základným  predpokladom  pre  poskytnutie
zvýhodneného nájmu v zmysle ods. 1 tohto článku je najmä:
 pôsobenie na území mestskej časti, 

 dohoda  o spolupráci  na  kultúrno-spoločenských,  športových  a podobných  podujatiach
organizovaných mestskou  časťou  bezodplatne  v rozsahu podľa  dohody (v  prípade  prekročenia
dohodnutého rozsahu v zmluve o spolupráci buď jedna alebo druhá strana hradí náklady platné
podľa komerčného prenájmu). Zvýhodnená hodinová sadzba prenájmu priestorov KCK vychádza
z písomnej spolupráce s jednotlivými subjektmi,  ktoré prisľúbili bezodplatnú účasť na kultúrno-
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spoločenských  podujatiach  organizovaných  mestskou  časťou  v rozsahu  bližšie  uvedenom
v zmluvách.  Zvýhodnený  prenájom  zaväzuje  dotknuté  subjekty  bez  nároku  na  honorár
a v špecifickom  rozsahu  participovať  na  kultúrno-spoločenských  podujatiach  typu  Majáles,
Karloveské hody, ples, stretnutia jubilantov, detské divadlo, kultúrne leto, iné, 

 vzájomné bártrové reklamné plnenie/PR (uvedenie identifikačných údajov na propagačných
materiáloch -logo/vizuálne/slovom, web a pod.),

 poskytovanie sociálnej, edukatívnej alebo športovej aktivity, ktorú mestská časť podporuje,
ale nedokáže zabezpečiť vo vlastnej réžii, napríklad materské centrá, združovanie seniorov;

Čl. 6a ods.4 zásad hospodárenia –  „Mestská časť poskytuje dlhodobý prenájom nebytových
priestorov formou zvýhodneného nájomného subjektom uvedeným v ods. 1. Jednotlivé prenájmy
v súlade s platnými právnymi predpismi sa prerokúvajú v miestnom zastupiteľstve a sú schválené
ako prípady  hodné  osobitného zreteľa.  Trhová  výška  nájomného  v prípade dlhodobého nájmu
vychádza  z nájomného,  za  aké  prenajímajú  obdobné  nehnuteľnosti  v konkrétnej  lokalite  iné
subjekty,  napríklad realitné kancelárie,  alebo z znaleckého posudku.  Ak miestne  zastupiteľstvo
schváli  subjektu,  ktorý  spĺňa  podmienky  pre  zaradenie  do  okruhu  žiadateľov  o zvýhodnený
prenájom  formou  osobitného  zreteľa  zvýhodnené  nájomné,  rozdiel  oproti  trhovej  cene  bude
považovaný za formu dotácie na nájomnom takémuto subjektu.“

Návrh uznesenia v časti C je spracovaný z dôvodu prijatého uznesenia č.   311/2017, ktorým
miestne  zastupiteľstvo  ukladá  prednostovi  miestneho  úradu  zabezpečiť  vypísanie  obchodnej
verejnej  súťaže  o najvhodnejší  návrh  na  prenájom predmetného  nebytového  priestoru  s dobou
nájmu od 01.08.2019 s termínom do 31.05.2018.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy možno schváliť v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom
miestne  zastupiteľstvo  rozhodne  trojpätinovou  väčšinou  prítomných  poslancov.  Dôvodom
schválenia nájmu v súlade s citovaným ustanovením zákona o majetku obcí je  skutočnosť,  že
prenájom  nebytových  priestorov  je  určený  na zabezpečenie  výchovno-vzdelávacieho  procesu
Súkromnej  základnej  školy  Esprit  a Súkromného  gymnázia  Esprit,  ktorých  zriaďovateľom je
občianske združenie ESPRIT.
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Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Bratislava
v zmysle  § 9a ods. 9 v  spojitosti s § 9a ods. 1 písm. a/  zákona číslo 138/1991 Zb. 

o    majetku obcí 
v    znení neskorších predpisov

v y h l a  s  u  j e

obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o    nájme nebytových priestorov – nebytové priestory 
nachádzajúce sa    v  objekte na Majerníkovej 60 v Bratislave  za nasledovných súťažných 
podmienok:

1.   Prenajímateľ / vyhlasovateľ
Mestská časť Bratislava–Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8
842 62   Bratislava
v  zastúpení starostky:  Dany Čahojovej
IČO:  00603520

2.   Predmet obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obchodnej  verejnej  súťaže  sú  nebytové  priestory  na  IV.   nadzemnom  podlaží
nachádzajúce  sa  v objekte  na  Majerníkovej  60  v Bratislave  o celkovej  rozlohe  1600,23  m2.
Priestory sú vybavené rozvodmi elektrickej energie, vody a  kanalizácie, ústredne vykurované,
osvetlené denným svetlom. 

3.   Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno:  Mgr. Eva Osrmanová
Telefón:  02/602 59 248
E-mail:  eva.osrmanova@karlovaves.sk 

4.   Doba nájmu
Nájomná zmluva  bude  s   víťazom Obchodnej verejnej  súťaže uzavreté na  dobu určitú,   od
01.08.2019 do 31.07.2029

5.  Typ zmluvy 
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        Nájomná zmluva podľa zákona č. 116/1990 Zb. o  nájme a  podnájme nebytových    
        priestorov v  aktuálnom znení.

6.  Výška nájomného

 Najnižšia ponuka je stanovená výškou nájomného – bez energií – 17,00 EUR/ m2
 
/rok .

 K užívaniu priestorov prináleží aj úhrada poplatkov za energie a služieb spojených s nájmom.

7. Účel nájmu
    Výchova a vzdelávanie  – účel nájmu musí byť zachovaný. 

8. Termín obhliadky
 Záujemcovia  si  môžu  dohodnúť  termín  a  hodinu  obhliadky predmetu  nájmu  s  kontaktnou

osobou vyhlasovateľa uvedenou v  bode 3. týchto podmienok. 

9. Spôsob podávania súťažných návrhov
Navrhovatelia  sú  povinní  doručiť  záväzné  súťažné  návrhy  v zalepenej  obálke  s   uvedením
identifikačných  údajov na Miestny úrad Bratislava–Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842
62 Bratislava alebo osobne do podateľne miestneho úradu  s   označením:
„  Obchodná verejná súťaž – IV. nadzemné podlažie v     objekte Majerníkova 60 – NEOTVÁRAŤ“

Tlačivá záväzného návrhu je možné získať na internetovej stránke www.karlovaves.sk 
v  časti „Dôležité  oznamy“  alebo  v  kancelárii  čís.  215  na  Miestnom úrade  Mestskej  časti
Bratislava–Karlova Ves v úradných hodinách.
Súťažné  návrhy je  možné  podať len  na  tlačive  záväzného  návrhu,  ktorý je  prílohou týchto
podmienok. Na iné návrhy sa nebude prihliadať. 

10. Lehota na podávanie súťažných návrhov
Záväzné  súťažné  návrhy  je  možné  podávať  v     termíne  XX.XX.XXXX  do  12.00  hod. Pri
záväzných súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum podateľne Miestneho
úradu Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves. Záväzné súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po
podaní nijako meniť,  dopĺňať ani upravovať.  Do súťaže nemožno zaradiť návrhy ktoré boli
predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach, ani návrhy, ktorých obsah
nezodpovedá súťažných podmienkam.  

11. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov a výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie
zmluvy
Výška ponúkaného nájomného za m2/rok  – váha kritéria 100 %.

12. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmlúv
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr  dňa XX.XX.XXXX na úradnej tabuli Mestskej
časti Bratislava–Karlova Ves a   na internetovej stránke www.karlovaves.sk. 
Navrhovatelia, ktorí podali víťazné návrhy na konkrétne nebytové priestory budú  
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o  výsledku  upovedomení písomne a   bude s   nimi uzavretá nájomná zmluva. 
Ostatní navrhovatelia,  ktorí v súťaži neuspeli,  budú o  tejto skutočnosti taktiež upovedomení
písomne. 
V  prípade, že s   víťazmi obchodnej verejnej súťaže na jednotlivé nebytové priestory nebude
z akýchkoľvek dôvodov zo strany budúceho nájomcu uzatvorená nájomná zmluva, vyhlasovateľ
uzatvorí  nájomnú  zmluvu  s  nasledujúcim  záujemcom,  ktorý  ponúkol  druhú  najvhodnejšiu
ponuku.

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
13.1. Kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž, prípadne zmeniť

podmienky  obchodnej  verejnej  súťaže.   O   zrušení  a  zmene  podmienok  budú
navrhovatelia,  ktorí podali návrhy, informovaní písomne. 
Zrušenie,  ako aj zmena podmienok súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli mestskej
časti  Bratislava–Karlova  Ves  pri  vchode  do  budovy miestneho  úradu  na  Námestí  sv.
Františka v   Bratislave a   na internetovej stránke www.karlovaves.sk. 

13.2. Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 
13.3 V prípade zistenia  neúplnosti súťažného  návrhu  z  hľadiska  požiadaviek  vyhlasovateľa

uvedených v  súťažných podkladoch vyradiť návrh z  obchodnej verejnej súťaže.

Dana Čahojová
     starostka
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Záväzný návrh
do obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na IV. nadzemnom podlaží

nachádzajúcich sa v objekte na Majerníkovej 60 v Bratislave

Obchodné meno/meno a    priezvisko  ................................................................................

Sídlo/ trvalé bydlisko              ...............................................................................

IČO/ dátum narodenia              …...........................................................................

Telefón                                      ...............................................................................

Elektronický kontakt               ..............................................................................

Záväzná ponuka na prenájom nebytových priestorov:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

na ulici...................................................v Bratislave,  o       výmere ........................................  m2

Ponúkaná cena nájomného za  1 m2  podlahovej plochy ročne (bez energií   ....................  EUR).

Požadovaný účel nájmu (musí byť v súlade s bodom 7.)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

V ................................. dňa ...................................
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___________________________________
                                

         obchodné meno/meno a   priezvisko
               podpis 
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