
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČÁSTI
BRATISLAVA - KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Vaše číslo Naše číslo Vybavuje/linka
KV/DAN/9 1 5/20 1 8/ l 2590/MS Smutná Monika

02/707 1] 108

monika.smutna@karlovaves.sk

Bratislava

25.07.20l8

Vec Oznámenie o vyhlásení výberovýho konania

Vážená pani / Vážeiiý pán,
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves vyhlasuje aj tento rok výberové konanie na

najvhodnejšf návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky (predajné
miesta) na akcii ,,Karloveské hody 2018?, ktoré sa budú konat' vtermíne 28.09.20l8-
30.09.2018

O Vašu účast' na akcii máme záujem,preto si Vám dovol'ujeme oznámit', že
podmienky nájmu nájdete na internetovej stránke mestskej časti wy'y.karlovayes.sk, na
Úradnej tabuli, v sekcii dóležité oznamy.

V prípade akýchkorvek otázok týkajúcich sa výberového k?onania kontaktujte, prosím,
p. Moniku Smutnú (t.č.: 02/707 11 108, 0940 634119, mail: monika.smutna@karlovaves.sk

Tešíme s na Vašu účast'.

S úctou

MIESTNY úRAD MESTSKEJ čASTI
BRATISLAVA-KARLOVA VES

NAM . SV. í=mhíišu a
842 62 BRATISLAVA 4

63-

Micha],;l)(otován
?dnosta

Telefón
02/707 11 ill

Bankové spojenie
1804143001/5600
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603 520
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prednosta@karlovaves.sk
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVÁ-KARLOVÁ VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

v súvislosti s organizovaním podujatia ,,Karloveské hody 201 8"

vyhlasuje
výberové konanie

na najvhodnej ší návrh na uzavretie zmlúv
o nájme pozemkov pod predajné stánky (predajné miesta)

počas Karloveských hodov v dňoch 28.09.2018-3 0.09.2018
za nasledovných podmienok:

1. Vyhlasovatel' /prenajímatel'/
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
v zastúpení starostky: Dany Čahojovej
IČO: OC)603520

2. Kontaktná osoba vyhlasovatel'a:
Meno: Monika Smutná, 0940 634119
Kontakt: monika.smutna@karlovaves.sk

3. Lokalita: Park SNP, Líščie údolie (vid' príloha č. 1- Mapka lokality)

4. Predmet
Predmetom výberového konania je prenájom predajných miest
na pozemkoch parc. č. 2399, 3757/201 v k.ú. Karlova Ves (vid' príloha č. 1 - mapka
lokality).

5. Účelom nájmu je umiestnenie predajného zariadenia - stánku pre ponuku sortimentu:

1. SEKTORA:Predajnémiestač.l-23napozemkuparc.č.3757/201,
každé ovýmere 3 m x 2 m určené najmá pre predai rýchleho oběerstvenia.
S možnost'ou napojenia k elektrickému rozvodu.
Minimálna výška nájomného predstavuje sumu 330,- Eur/miesto.

2, SEKTOR B:. nápoje: Predajné miesta č. 24 - 30 na pozemku parc. č. 3757/201, (v
mapke vyznačené zelenou farbou), každé o výmere 3 m x 2 m určené pre predaj
burčiaku, vína, piva, nealko nápojov bez možnosti napojenia kelektrickému
rozvodu,

minimálna výška nájomného predstavuje sumu 220 ,- Eur/miesto;
3. SEKTOR C - balený tovar: Predajné miesta č. 31- 45 na pozemku parc. č. 3757/201,

(v mapke vyznacené modrou farbou), každé o výmere 3 m x 2 m určené pre predaj
cukroviniek apotravinárskeho baleného tovaru anápojov bez možnosti napojenia
k elektrickému rozvodu,
minimálna výška nájomného predstavuje sumu 110 ,- Eur/miesto;

Telefón
02/707 11 123

E-mail

starostka@karlovaves.sk
Web
www.karlovaves.sk

Bankové spojenie IČO
SKl95600000000l80414300l 603520
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4. SEKTOR D - suveníry: Predajné miesta č. 46 - 55 na pozemku parc.č.3757/201, (v
mapke vyznačené oranžovou farbou), každé o výmere 3 m x 2 m ur;ť:,ené pre predaj
nepotravinárskeho tovaru bez možnosti napojenia k elektrickému rozvodu,
minimálna výška nájomného predstavuje sumu 55 ,- Eur/miesto;

5. SEKTOR E - r«"zne: Predajné miesta ě. 56 - 70 na pozemku parc.č.3757/201, (v
mapke vyznačené fialovou farbou), každé o výmere 3 m x 2 m určené pre predaj
doplnkového tovaru bez možnosti napojenia k elektrickému rozvodu,
minimálna výška nájomného predstavuje sumu 33 ,- Eur/miesto.

6. Doba nájmu:
Nájomné zmluvy budú s úspešnými záujemcami uzavreté na dobu určitú a to na 3 dni:
28.09.2018-30.09.20l8.

7. Spósob podávania prihlášok
Záujemcovia sú povinní doručit' písomné prihlášky do výberového konania v zalepenej
obálke s uvedením identifikačných údajov na adresu Miestny úrad Bratislava-Karlova
Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava alebo osobne do podatel'ne miestneho
úradu s označením:

,,Stánky - Karloveské hody 2018 - NEOTVÁRAŤ?
Tlačivo prihlášky je možné získat' na internetovej stránke www.karlovaves.sk, sekciaÚradná tabul'a, čas-t' ,,?óležité oznamy? alebo v C-entre služieb občanom na Miestnom
úrade Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
v úradných hodinách. Prihlášky je možné podat' len na tlačive, ktoré je prílohou týchto
podmienok. Na iné návrhy sa nebude prihliadat'.

8. Lehota na podávanie prihlášok:
Prihlášky je možné podávat' v tertníne do 27.08.2018 do 15 :OO h.
Pri prihláškach doručených poštou je rozhodujúci dátum ich prijatia vpodaterni
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Prihlášky nemóžu navrhovateliapo podaní nijako menit', 'dopÍňat' ani upravovat'. Do stiťaže nemožno zaradit' prihlášky,
ktoré boli predložené po termíne určenom vtýchto sút'ažných podmienkach, ani
prihlášky, ktorýcli obsah nezodpovedá sút'ažným podmienkam.

9. Kritériá hodnotenia prihlášok:
a. Ponúkaná výška nájomného
b. Sortiment ponúkaných výrobkov.

Obe kritériá budú posudzované komplexne, vo vzájomných súvislostiach.
Výška ponúkaného nájomného - váha kritéria 70 %.
Ponúkaný sortiment - váha kritéria 30 %.
V prípade zhody vo výške nájomného na jeden predmet bude rozhodovat' skorší dátum
podania.
V prípade zhody oboch hodn6t rozhoduje žreb.
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Predané miesta budú priderované vzi'nysle uvedených kritérií vjednotlivých zónach
zostupne.

(vyššia ponuka = nižšie poradové číslo predajného miesta)

10. Vyhlásenie výsledkov sút'aže, lehota na uzatvorenie zmlúv
Verejné otváranie obálok s prihláškarni sa uskutoční: dňa 30.08.2018 v Centre služieb
občanom. Zasadnutie komisie pre vyhodnotenie prihlášok je neverejné.
Oznámenie o výsledku výberového konania bude zverejnené najneskór dňa 05.09.2018 na
úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ana internetovej stránke
www.karlqvaves.sk. Záujemcovia, ktorí podali vít'azné prihlášky na konkrétne predajné
miesta budú o výsledku upovedomení písomne, prípadne telefonicky a najneskór dňa
lO.09.20l8, po uiadení navíhovaného náiomného, s nimi bude uzatvorená nájomná
zmluva.

11. Ostatné podmienky - dóležité upozornenia:
* Čestné prehlásenie musí byt' podpísané záujemcom alebo osobami oprávnenými konat'

za záujemcu.
Podaním prihlášky nevzniká nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme pozemku
na umiestnenie predajného stánku.
V prípade ak záujemca má finančné závázky vo;ói vyhlasovatel'ovi a v prípade, ak mu
boli v predchádzajúcich obdobiach opakovane ukladané pokuty, Komisia pre
Karloveské hody 2018 má právo tohto záujemcu vyradit' z výberového konania na
nájom pozemkov pod predajné stánky.
Komisia pre Karloveské hody 2018 na základe doručených prihlášok po posúdenf
váhových kritérií urč:í poradie úspešných záujemcov v danej zóne pri určenom druhu
sortimentu. Po vyhlásenf výsledkov bude umiestnenie záujemcov v jednotlivých
stánkoch vykonané formou individuálneho výberu pri podpise nájomnej zmluvy zo
strany úspešných záujemcov pre daný druh sortimentu, a to v poradí určenom
Komisiou pre Karloveské hody 2018. Záujemca, ktorý sa nedostaví na podpis zmluvy
akceptuje, že stánok bude ponúknutý d'alším záujemcom, ktorí splnili podmienky
výberového konania, no neboli v 1. kole výberového konania úspešní.
Úspešný záujemca musí pri podpise nájomnej zmluvy preukázat' zaplatenie
ponúknutého nájomného na účet vyhlasovatel=a/prenajímatera. Nájomné mí"že
uhradit' úspešný uchádzač aj vhotovosti alebo platobnou kartou pred podpisom
zmluvy priamo v Centre služieb občanom.
Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo výberové konanie kedykorvek d.p uzavretia
nájomných zmlúv zrušit' a neuzatvorit' nájomnú zmluvu so žiadnym záujemcom.
Vyhlasovater oznamuje, že nejde o obchodnú verejnú sút'až v zmysle Obchodného
zákonníka ani o verejnú sút'až v zmysle Občianskeho zákonníka.
Vyhlasovatel' si vyhradzu5e právo kedykol'vek bez uvedenia dóvodu zrušit' toto
výberové konanie. O zrušení budú záujemcovia, ktorí podali prihlášky, informovaní
písomne. Zrušenie bude uverejnené na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves pri vchode do budovy miestneho úradu na Námestí sv. Františka 8
v Bratislave a na internetovej stránke www.karlovaves.sk.
Vyhlasovatel' si vyhradzu5e právo odmietnut' všetky predložené prihlášky.
Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti prihlášky z hradiska
požiadaviek vyhlasovatel'a uvedených vsút'ažných podkladoch vyradit' prihlášku
z výberového procesu.
Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spo3ených s účast'ou vo výberovom
konaní, prihlášky vrátane príloh nebudú záujemcoin vyátené.

*

*

*

*
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*

*

V sektore B,C,D,E bez možnosti pripojenia na elektrickú energiu, nie je povolené
používat' vlastný dieslový agregát bez predchádzajúceho súhlasu prenajímatel'a.
Pre účely zásobovania predajných stánkov je umožnený vjazd motorových vozidiel do
areálu parku SNP v LÍščom údolí len vo vymedzených časoch a s povolením MČ
Bratislava-KarlovaVes. -

ojová
stka

l
/f
/:

1

Z/ ?
/

V Bratislave dňa

Prílohy:

Tlačivo prihlášky
Mapka
Čestné vyhlásenie
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Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov záujemcov,
ktorý sa prihlásia do výberového konania v súvislosti s organizovaním podujatia

,,Karloveské hody 2018?

podl'a čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 201 6/679 o ochrane fyzických
osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov (všeobecné

nariadenie o ochrane údajov)

I. Identifikaěné a kontaktné údaje prevádzkovatel'a
Názov: Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves
Sídlo: Nárnestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
IčO: 00 603 520

Telefómíy kontakt: 0940 634 119
E-mail: monika.smutna@karlovaves.sk
Web: www.karlovaves.sk

II. Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@karlovaves.sk

III. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na úěely výberového konania

V súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane
fyzických os6b pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov (d'alej
len ,,GDPR") Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako prevádzkovatel' poskytuje nasledovné
informácie :
a) Účelom spracúvania osobných úda3ov je výberové konanie na prenájom predajných

miest na pozemkoch parc. č. 2399, 3757/201 v k.ú. Karlova Ves, vo vzt'ahu ku ktorému
záujemca, ako dotknutá osoba podáva prihlášku do výberového konania.

b) Spracúvanie osobných údajov na účely výberového konania sa vykonáva na základe
žiadosti dotknutej osoby v rámci predzmluvných vzt'ahov bez súhlasu dotknutej
osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Oprávnený záujem prevádzkovatel'a sa pri
spracúvaní osobných údajov neuplatňuje.

c) Osobné údaje nie sú poskytované príjemcom, ak osobitný zákon neustanoví inak.
Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným
organizáciárn sa neuskutočňuje, prevádzkovatel'ovi nevyplýva z osobitných predpisov a
ani takýto prenos nezamýšl'a vykonávat'. Prevádzkovatel' nevykonáva ani spracúvanie
osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovanf, nevykonáva
profilovanie.

d) Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na účel výberového konania organizovaného
prevádzkovatel'om. V prípade neposkytmitia osobných údajov by nebolo možné sa
zúčastnit' výberového konania.

e) Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú po dobu trvania výberového konania a
následne po dobu 10 rokov vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje
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likvidujú podra registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach.

IV. Ochrana práv dotknutých os8b

Záujemca je v súlade s čl. 15 až 22 GDPR oprávnený prostredníctvom žiadosti uplatnit' si
nasledovné práva dotknutých osób:

právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
právo na prístup k osobných údajov (kópiu / odpis svojich osobných údajov), vrátane
relevantných informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov,
právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
právo na výmaz osobných údajov,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo na prenosnost' osobných údajov.

*

*

Právo namietat' a právo na neuplatňovanie roz}íodovania založeného na automatizovanom
individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na účely výberového konania neuplatňuje.

Uchádzač je oprávnený podat' žiadost' o výkon práv:
a) písomne doručením žiadosti osobne do podaterne alebo poštou na adresu prevádzkovatera
b) elektronicky prostredníctvom e-mailu: zodpovednaosoba(,kar]lovaves.sk.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva
má právo podat' na úrad na ochranu osobných údajov st'ažnost', resp. návrh na začatie
konania.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Prihláška

výberové konanie

na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv
o nájme pozemkov pod predajné stánky (predajné miesta)

Karloveské hody 2018 (28.9.-30.9.20l8)

Obchodné meno / meno a priezvisko:

Zastúpený (meno a priezvisko):

Sídlo / trvalé bydlisko:

íČO / dátum narodenia:

Telefonický kontakt:

Mailový kontakt:

Číslo úč:tu/ IBAN:

Závázná ponuka na prenájom stánku v sektore.
(A,B,C,D): ( označit' sektor )

Ponúkaná cena za prenájom predajného miesta ( € ):

Požadovaný účel nájmu / sortiment predaja:

Doplňujúce informácie:

EVČ vozidla pre vydanie povolenia na vjazd za účelom zásobovania:

V Bratislave dňa : Meno a priezvisko:

Podpis:

Príloha:

1. Fotokópia živnostenského listu
2. Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej

pokladnice, na ktorei je zaznamenané pridelenie daijového kódu pokladnice gjlgj2g čestné vyhlásetúe
s uvedením ustanovení osobitného predpisu, podl'a ktorého žiadatel' nie je povinný na predaj výrobkov
a poskytovanie sMieb používat' registračm2 pokladnžcu.

l
1

Telefón E-mail

02/70711123 starostka@karlovaves.sk
Web Bankové spojenie
www.karlovaves.sk SK]9 5600 0000 0018 04]4 3001

IČO
603 520
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