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Oznámenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy
o nájme nebytových priestorov v objekte Novej lodenice na Botanickej ulici v Bratislave. 

Výsledky obchodnej verejnej súťaže  o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme
nebytových priestorov v objekte Novej lodenice na Botanickej ulici v Bratislave.

Mestská  časť  Bratislava  Karlova  Ves  dňa  26.07.2019 zverejnila  Podmienky obchodnej
verejnej  súťaže  o najvhodnejší  návrh  na  uzavretie  zmluvy  o nájme  nebytových  priestorov
v zmysle ustanovenia §  9 ods.  9  v spojitosti s  §9a ods.  1 písm.  a/ zákona číslo  138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Termín podávania súťažných návrhov do súťaže bol
do dňa 30.08.2019 do 12:00 hod. 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže boli nebytové priestory nachádzajúce sa na l.  nadzemnom
podlaží objektu Novej lodenice na Botanickej ulici v Bratislave postavenej na pozemku registra C
– KN, parc. č. 3110/5 o rozlohe 137,9 m2  . Predmetné nebytové priestory sú vybavené rozvodmi
elektrickej energie, vody, kanalizácie, osvetlené denným svetlom, súčasťou prenájmu je aj priľahlá
terasa. 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves do lehoty na podávanie súťažných návrhov,
t. j.  do 30.08.2019 do 12.00 hod. obdržal 3 zalepené  obálky s označením „Obchodná verejná
súťaž  - LODENICA - NEOTVÁRAŤ“ .
Starostka mestskej časti menovala komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá po-
zostávala  z členov  pracovnej  skupiny  pre  riešenie  budúcej  prevádzky  lodenice  Karlova  Ves
schválenej miestnym zastupiteľstvom dňa 19.02.2019.
Dňa 03.09.2019 boli členmi komisie skontrolované doručené obálky, bol zhodnotený stav obálok
–  všetky  boli  neporušené,  riadne  zalepené  a označené.  Následne  prebehlo  otváranie  obálok
s ponukami  o prenájom predmetných nebytových priestorov. Všetky návrhy obsahovali požado-
vané náležitosti.  Z predložených materiálov a z následnej diskusie a dohody členov komisie vy-
plynula potreba ústneho vypočutia   dvoch zástupcov predložených záväzných ponúk. Vypočutie
sa uskutočnilo na miestnom úrade. 
Na základe predložených ponúk a zhodnotenia všetkých dostupných informácií  komisia vyhod-
notila ako víťaznú záväznú ponuku zaslanú spol. JFcon, s.r.o., Družstevná 942/6, 03101   Liptov-
ský Mikuláš.

V Bratislave, 11.09.2019


