
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES
(7. volebné obdobie)

Materiál na 34. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 24.04.2018

Žiadosť n. o. Centrum nadania o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60

Predkladateľ: Spracovateľ:

Mgr. Michal Drotován Mgr. Eva Osrmanová
prednosta oddelenie majetkové a podnikateľských     

činností

Prerokované:

- v komisii F dňa 05.04.2018
- v komisii ŠMŠ dňa 03.04.2018

miestna rada prerokovala materiál 
a     o d p o r ú č a 
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

Materiál obsahuje:

Žiadosť o prenájom priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa zo dňa 22.11.2017, 11.04.2018

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prenájom nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 117 0 36 43 11 + Dodatok č. 1

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 239 0 36 43 11 + Dodatok č. 1

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 163 0 31 43 14

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 003 0 36 70 08 + Dodatok č. 1,2,3

Aktualizovaný technický prepočet za celý predmet nájmu zo dňa 13.02.2013

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 435/2017

Dohoda o vysporiadaní záväzkov

Petícia za schválenie žiadosti o prenájom školských priestorov z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa – informácia o vybavovaní petície
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Petícia za schválenie žiadosti o prenájom školských priestorov z dôvodov hodných  osobitného 
zreteľa 

Mandátna zmluva

      
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
I.,  II.,  III.  nadzemnom  podlaží  a I.  podzemnom  podlaží  o celkovej  výmere   3 186,14  m2

nachádzajúce sa v budove na Majerníkovej 60 v Bratislave pre žiadateľa CENTRUM NADANIA,
n. o. , Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava, IČO: 37924745,  s nájomným vo výške 17,00 €/m2/rok,
s  dobou prenájmu od 01.08.2018 do 31.07.2038  za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho
procesu  škôl  a školských  zariadení,  ktoré  má  nezisková  organizácia  vo  svojej  zriaďovateľskej
pôsobnosti  a na  zabezpečenie  služieb  vyplývajúcich  zo  štatútu  neziskovej  organizácie.  V cene
nájomného 17,00 €/m2 /rok na dobu 20 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
Centrum nadania,  n.o.,  o výmere  3186,14  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
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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.

Dôvodová správa

Nezisková organizácia  Centrum nadania  (ďalej Centrum nadania),  Podzáhradná 49, 821 07
Bratislava  požiadala  o prenájom nebytových  priestorov z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  za
nájomné vo výške 1,00 €/rok na dobu minimálne 20 rokov. (žiadosť zo dňa 22.11.2017 a doplňujúca
žiadosť  zo  dňa  11.04.  2018).  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  17,00 €/m2  /rok na  dobu  20  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  Cenada,  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
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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.

Centrum  nadania,  n.  o.   v súlade  so  znením  Zmluvy  o nájme  nebytových  priestorov
č. 435/2017 (ďalej zmluva) zo dňa 21.12.2017 má prenajaté do 31.07.2019 nebytové priestory na I.,
II.,  III.  nadzemnom  podlaží,  I.  podzemnom  podlaží.  (príloha).  Celková  výmera  prenajatých
nebytových  priestorov  je  3186,14  m2  .  Centrum  nadania  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
15.01.2008 - 31.07.2017 0030367008 8,30 
01.08.2011 – 31.07.2017 1170364311 10,00
02.09.2014 – 31.07.2017 1630314314 11,00
01.11.2011 – 31.7.2017 2390364311 10,00
01.01.2018 – 31.7.2019 435/2017 10,00

Ročné  nájomné  v súlade  so  znením zmluvy   za  nebytové  priestory je  celkom vo  výške
31 861,40 €.  Nájomca uhrádza mesačné  splátky vo  výške 2655,12 € pravidelne  a včas.  Nájomca
uhrádza zálohové platby za energie a služby za celý predmet  nájmu  podľa technického prepočtu
spotreby energií vo výške 3522,38 €. 

Miestny  úrad  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  obdržal  dňa  06.12.2017  petíciu  za
schválenie žiadosti o prenájom školských priestorov z dôvodu osobitného zreteľa. Samotná petícia,
ako aj reakcia miestneho úradu je súčasťou materiálu. 

Centrum nadania  na základe vyžiadania miestnym úradom zaslal  nasledovné údaje o počte
detí z Karlovej  Vsi navštevujúcich  toto zariadenie:  „ Zo 150 detí je  z Karlovej Vsi 33 detí.  (cca
štvrtina  detí).  Populácia   ktorej  sa  odborne  venujeme  predstavuje  2%  populácie.  Hovoríme
o populácii  so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami.  Je prirodzené,  že škola  nášho  typu
nebude mať väčšinové lokálne zastúpenie. zastrešujeme niekoľko krajov.“ 

Centrum nadania vo svojej žiadosti deklaruje o. i.  záujem,  aby budova školy,  v ktorej sídli,
bola  zrekonštruovaná a svojím  kultúrnym prostredím sa podieľala  na  formovaní  osobností žiakov
a chce sa na skultúrnení  tohto prostredia finančne  podieľať.  Chce zároveň hradiť všetky skutočné
výdavky spojené s prevádzkou prenajímaných  priestorov (energie,  údržba,  opravy)  plus primeraný
príspevok k rekonštrukcii priestorov na základe dohody v princípov:

 transparentnosť výdavkov a zúčtovanie konkrétnych výdavkov,

 rovnosť všetkých užívateľov priestorov v príspevku na správu budovy (energie,
rekonštrukcie, spoločné priestory..)
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 primeranosť úhrad  spojených  s rekonštrukciou:  podielová  platba,  ktorá  je
rozložená na predpokladanú dobu trvania úžitku z rekonštrukcie,

 adresnosť použitia finančných prostriedkov.

Centrum nadania chce dosiahnuť, aby finančné prostriedky, ktoré mestská časť dostáva na základe
prenájmu školskej budovy boli adresne a transparentne použité na správu, údržbu a investície do tejto
budovy. 

Čo  sa  týka  správy  budovy,  uvádzame  nasledovné:  mestská  časť  Bratislava-Karlova  Ves
uzatvorila  Mandátnu  zmluvu  s Karloveskou  realizačnou  spoločnosťou,  s.  r.  o.  (ďalej  K.R.S.)  na
výkon správy  nebytových  priestorov – budovy základnej  školy  na  Majerníkovej  60.   Zmluva  je
uzatvorená na obdobie do 31.12.2018. (zmluva je v prílohe)

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:

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
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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-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
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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  výchovno-vzdelávacie  účely  pre  žiakov  so   špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.

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 I., II., III. nadzemnom podlaží, I.
podzemnom  podlaží nachádzajúce  sa  v objekte  na  Majerníkovej  60  v Bratislave  o celkovej
rozlohe  3186,14 m2.  Priestory sú vybavené rozvodmi elektrickej energie,  vody a  kanalizácie,
ústredne vykurované, osvetlené denným svetlom. Nebytové priestory na I. podzemnom podlaží
(šatne) nie sú osvetlené denným svetlom.

7



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 
        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 – I.,II.,III. nadzemné podlažie, I. podzemné 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  do 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
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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  
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 I., II., III. nadzemnom
podlaží, I. podzemnom 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).
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Požadovaný účel nájmu (musí byť v súlade s bodom 7.)

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

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

V ................................. dňa ...................................

___________________________________
                                

         obchodné meno/meno a   priezvisko
               podpis 
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