
Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže  

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom pozemkov a objektu  

na ulici Borská 2 za účelom prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb 

 

 

 

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves dňa 05.10.2021 zverejnila podmienky obchodnej 

verejnej súťaže  o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom pozemkov 

a objektu na ulici Borská 2 za účelom prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb 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. 

 

Predmet obchodnej verejnej súťaže je nájom nebytového objektu a pozemkov:  

stavby so súpisným číslom 694, ktorá pozostáva z piatich jednopodlažných objektov 

navzájom spojených chodbou, zastavaná plocha je 1032,00 m2.  

Stavba je postavená na parcele registra „C“KN parc. č.12 - zastavaná plocha a nádvorie 

zapísaná na LV 2513 k.ú. Karlova Ves.  

Súčasťou je priľahlý pozemok , parcela registra „C“KN parc. č.13 o rozlohe 3205 m2, 

zapísaná na LV 2513 k.ú. Karlova Ves.  

Objekt bývalých jaslí je niekoľko rokov nevyužívaný, je v zlom technickom stave, odpojený 

od energií a vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. 

 

Do stanovenej lehoty na podávanie súťažných návrhov (31.12.2021 do 12.00 hod.)   mestská 

časť Bratislava-Karlova Ves obdržala 1 návrh. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa 

uskutočnilo 26.01.2022 na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Karlova Ves komisiou 

pre vyhodnotenie súťažných návrhov kreovanou uznesením miestneho zastupiteľstva 

č. 242/2021/C.  

 

Komisia hlasovaním rozhodla, že uchádzač spoločnosť BORMED, s.r.o. splnil podmienky 

obchodnej verejnej súťaže a stal sa víťazom obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 

na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti – samostatne stojaceho objektu súpisné číslo 694 

a areálu na pozemkoch parc. č. 12 a 13 k. ú. Karlova Ves na Borskej 2 v Bratislave. 
 

Návrh uchádzača víťazného návrhu bude predložený na schválenie miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a po schválení bude s víťazom obchodnej verejnej 

súťaže uzatvorená nájomná zmluva.  

 

 

V Bratislave, 31.01. 2022 

 

 

 

 

        Dana Čahojová, v. r.  

                   starostka 


