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MESTSKA CAST BRATISLAVA-KÁRLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

v sťivislosti s orgaiiizovaním podujatia ,,Karloveské hody 2019"
vyhlasuje
výberové konanie

na najvhodnejší xiávrli na uzavretie zmlúv
o ná?jníe pozenikov pod preda?jné stánky (predajné miesta)
počas Karloveskýcli l?iodov v ciňoch 27.09.2019-29.09.20l9
za nasledovnýcl'i podrnienok:
1.

-%'yhNasovatel' /prenajímatel/
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

v zastúpení starostky: Dany Čaťiojovej
IČO: 00603520
2.

Kontaktná osoba vylílasovatel'a:
Meno a priezvisko: Monika Smutiiá,
l-elefónne číslo: ií'iobil / priama linka 0940 634 119, 02/707 11108
Kontakt: rnonika.si'nutna@karlovaves.sk

3.

LokaNita: Park SNP, Líščie údoNie (vid' príloha č. 1 - Mapka lokality)

4.

Predmet

Predmetoin výberovélio konania je prenájom predajnýcb n?iiest
na pozemkoch parc. č. 2399, 2398/9, 216 v kaai. Karlova Ves (vid" prílolia č. 1 - mapka
lokality).
5.

ÚčeNom ná,imu je umiestnenie predajnébo zariadenia - stánku pre ponuku sortinientu:
].

SEKTOR A: Predajné miesta ě. l-22 na pozemku parc.č.2398/9, 2399, 216
každé o výmere 3 m x 2 rn určené najmá pre predaj rýchleho občerstvenia,
podpeeníky, vína, burčiaku, trdelníku s možnost'ou napojenia k eNektrickén'mu
rozvodu.

M7nimí'lna vý.':ka nájomného za ceié trvanie podujatia predslavuje sumii .3'30 {::7míesto;
2. SEKTOR B:. Preda?jiié miesta č. 23 - 30 na pozemku parc. č. 2399, 216, každé
o výí'nere 3 m x 2 m určené pre predaj hurčiaku, vína, piva, medoviny, nealko
nápo.iov, koreníii, byliiiiek ,páraiice, bez možnosti napojenia keNektrieké»íiu
?rozvodu,

Mimmálna výška nájonmého za celé írvanže podujaíia predsíavuje sumu 220 €/miesto;
3. SEKTOR C -Predajné miesta č. 31 - 45 na pozei'nku parc. č.2399, 216, každé
o výmere 3 I]] X 2 í'n určené pre predaj crikroviiiiek a potravinárskeho balenél'io tovaru
anápojov, včelýeli produktov, varená kukririca, zemiakové špirálky, rei'neselnýeli
výrobkov, hračiek ...bezm,ožnosti napoienia k elektriekému rozvo«iu,

Miniinálna výškci nájonmého za celé trvanie podujatia prcdsíavuje sumu íi í0 €iMesto;
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4.

SEKTOR D - Predajné miesta č. 46 - 70 na pozemku parc.č.2399, 216, každé
o výmere 3 I1] X 2 m ?irčené pre preda3 nepotravinárskeho tovaru, dopli?ikového tovaru,
remeselnýcl'i siýrobkov, hračiek, bez možnosti napoienia k elektrickému rozvodu,
Minimá[na výška nájoiriného za celé trvanie podujatža predstavuje sumu 50 €/miesto;

5. Doba nájmu:

Nájomné zmluvy budú s úspešnými záujemcami uzavreté na dobu určitú a to na 3 dni:
27.09.2ol9-29.09.2019

6. 'T'ermín obhliadky:

Záujerneovia opreiiájom predajnýcli miest si móžu dohodnút' termín obhliadky
predajiiýcli n?iiest skoiitaktnoíi osobou vyhlasovatera na základe telefonickélio
dohovoru.

7. Spósob Hiodávania prihlášok

Záujemeovia sú povinní dorričit' písomné prihlášky do výberového koiiania v zalepenej
obálke s uvedením ideiitifikačných údajov na adresu Miestny úrad Bratislava-Karlova
Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava alebo osobne do podatel'ne miestnelio
úradu s označeiiím:

,Stánky - Karloveské hody 2019 - NEOTVÁRAŤ?
Tlačivo prililášky je x'nožné získat" na internetovej stránke www.karlovaves.sk, sekeia
Uradná tabura, čast' ,,Dóležité oznamy" alebo v Centre služieb občanom na Miestnom
úrade Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nái'nestie sv. Františka 8, 842 62 Bratis}ava
v í'íradnýeli hodinách. Prililášky je možné podat' len na tlačive, ktoré je prílohou týel'ito
podmienok. Na iiié iiávrhy sa nebude prihliadat'.
8.Lehota na podávanie prihlášok:

Prihlášky ?je inožné osobne podávat' v terniíne do 23.08.2019, do 13:00 h. v podateri'ii v
Centre služieb občanov miesti'ieho úradu.

Pri prihláškach doručenýel?i poštou je rozhodujúci dátum ieh prijatia vpodaterni
Miestnelio ťiradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Prihlášky iiem«5žu ňavrhovatelia

po podaní nijako nqenit', dopÍňat' aiii upravovat'. Do sút'aže možno-zaradit' prihlášky, ktoré
boli predložené po terniíne určenoi'n vtýclito sút'ažných podmiei'ikaeh len v prípade
odstúpenia od podpisu zniluvy vybraných záujemcov.
Do sťit'aže nemožno zaradit' prihlášky, ktorých obsali nezodpovedá sút'ažným
podmienkam.

9.Kritériá hodnotenia pritmlášok:
a. Ponúkaná výška nájomného
b. Soitiment ponúkaných výrobkov.
Obe kritériá buíjú posudzovaiié komplexne, vo vzájomných súvislostiaeli.
Výška ponúkanébo n4iornnélio - vál?ia kritéria 40 %.
Ponúkaný sortimei'it - váha kritéria 60 %.

V prípade zbody vo výške ponúkanélio n4jomi?iélio a ponúkanélio soitimentu dvoclq alebo
viaeerýcb uehádzačov na jeden predinet bude rozliodovat' skorší dátum podania prihlášky.

a')

Prenajaté predajné n'iiesta budú pridel'ované v zmysle uvedených kritérií v jednotli-vých
zóiiaeh.

I0.Vyhlásenie výsledkov sút'aže, lehota na uzatvorenie zmlúv

Vereji'ié otvármiie obálok s prihláškami sa uskutoční: dňa 27.08.20l9 v Centré služieb
občanom. Zasadntitie komisie pre vyhodnotenié prihlášok je neverejné.
Oznámenie o výsiedku výberového konania bude zverejnené najneskór dňa 03.09.2019 na
úradnej tab?ili Mestskei časti Bratislava-Karlova Ves ana internetovej stránke

?.arlovaye5.sk. Úspešní záujen?icovia, na koiiétne predajné miesta, budťi
o výsledku upovedomení o písomne, prípaíine telefonicky a najnesk<"r dňa 06.09.20l9, po
uhradení navrhovaiíého náioúiného, s niini bude uzatvorená nájomná zm!uva.
í ]. Ostatné podmienky - ílóležité upozornenia:

a) Čestné prehlásenie-nmsí byt' pod'písané záujemcom alebo osobami oprávnenými koiiat'
Za záu)emcu.

b) Podaním prihiášky nevzniká riárok na uzatvorenie nájomnej zrnluvy o nájme pozei'riku
na ?irr»iestnenie predajného stánku.

c) V prípa.de ak záujemca má finančné závázky voči vyhlasovatel?ovi a v prípade, ak iriu
boii v predchádzajúcicli obdobiach opakovane úkladané pokuty, Koi'riisia pre
Karloveské 1?iody 2019 má právo tohto zárijemcu vyradit' z výberového konania na
ii4iom pozemkov pod predajiié stánky.

d) Kon'iisia pre Karioveské hody 2019 na základe doručenýeh prihlášok po posúdení
siáhových kritérií urči pomdňe ťispešných záujemeov v daíiej zóne pri určenoii'i druhu
sortii'nentu. Záujemca, ktorý sa nedostaví iia podpis zmluvy akceptuje, že stánok buďe
poniiki'mtý d'alšiemu záuiemcovi, ktorý splnil podmienky výberového konania, i?io
nebol v 1. kole výberového konania ťispešní.

e) Uspešný záujemca musí pri poďpise nájomnej zmluvy preukázat' zaplatenie
ponúkmitého ná)omného na účet vyhlasovatel'a/prenajfmatel'a. Nájomné móže
?ihradit' ťispešný uchádzač aj vhotovosti alebo platobmori karto?i pred podpisom
zi'nlrivy priamo v Centre služieb občanom.

f) Vyhlasovatel' si vyl'u-adzuje právo vý'berové konanie kedykoi'vek do uzavretia
nájomných zmlúv zrušit' a iieuzatvorit' nájomi'iú zmluvu so žiadnym záujemcom.
g) Vylilasovatel' oznarnuje, že iiejde o obchodnú verejnú si'it'až v zmysle Obchodného
zákoni'iíka ani o vere3nú sút'až v zmysle Občianskelio zákonníka.

h) Vylilasovatel' si vyhradzuje právo kedykorvek bez uvedenia d6vodu zrušit' toto
výbero'vé konaiiie. O zrušení budú záujemcovia, ktorí podali prihlášky, informovaní
písorrine. Zmšenie bude uverejnené na úradnej tabuli mestskej časti BratislavaKarlova Ves pri vchode do budovy miestneho ťiradu na Námestí sv. Františka 8
v Bratislave a na internetovej stránke www.karlovaves.sk.
i) Vyhlasovater si vyhradzuje právo odmietnut' všetky predložené prihlášky.

j) Vyhlasovater si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti prililášky z hl'adiska
požiadaviek vyhlasovatel'a uvedených vsút'ažných podkladoch vyradit' prihiášk?i
z výberového procesu.

k) Zá?4jemcovia nemajú nárok na ťihradu nákladov spojenýcli s účast'ou vo výberovom
konaní, prihlášky vrátane príloh nebudú záujemcom vrátené.
I) Vsektore B,C,D bez možnosti pripojenia na elektrickú energiu, níe je povolené
používat' vlastný dies]ový agregát bez predchádzajúeelio písornného súhlasu
prenajímatel'a.

m) Pre účely zásobovania predajných stánkov je umožnený vjazd motorových vozidiel do

areálu parku SNP v Líščom údolí len vo vyi'nedzených časoch a s povolením MČ

Bratislava-Karlova Ves.

J

n) Vyhlasovatel" si vyhradzuje právo zmluvne zaviazat' úspešnýeh záujemcov na splnenie
d'alších podmienok n4j.n'ui súvisiacicli iiajmá s nakladaním s odpadoi'n, reeykláciou
a starostlivostaou o verejný poriadok a bezpečnost'.
o) Preiiajín'iate!' si vyhradzujex???vzml?ive zaviazat' nájomcov na zákaz po?ižívai'iia jednorazovýcli
? (poliáre, taniere, príbory) a ovinnost' icli nahradit' kompostovatel'nými riadrni

spÍňajúcin'ii íiormu EN 134 32. V iade ípoliárov je inožiíé využit' možnost' ?cli
?ov, ktoi-é poskvtne za záloliu prenaiímateí'.
p) Prenajíinatel' v prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti zákazu ?iednorazovýcli plastov si
-vyhradzuje pi-ávo zakázat' priaino počas akcie preda3 výrobkov v jediiorazovýcl'i plastoei'i.
q) Prenajímatel' si rovnako vyhradzu?je právo koiitroly pliienía tejto poviiiiiosti a zrnl?ivnej pokuty
vprípade 3ej iiesplnenía. Kontrolu plnenia tejto poviimosti bcide na mieste podcijatia
vykonávat' osoba poverená prenajímatel'om.
r) Nájoinca je povinný zabezpečit' separácíu odpadu, ktorý vznikne jeho činnost'ou počas
podujatía a teda najmí' vytriedit' odpad v členení- plasty, sklo, kompostovatel'ný riad, koí'nuiiál
s) Nedodržaiiie poviimostí uvedenýcli v ods. o) až r) tohto č!áiikíi rm5že byt' sankcioiiovaiié tak,
že i'iájomea, móže byt' vyradený z výberových konaní rea!izovai'iýc!i preiiajímatel'oin
v súviSloSti s kultúri'iymi akciamí či podujatiaini, ktoré níin b?idi:i oí'ganizované v b?idi"íciiostí.
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Inforn?áeie týkajúee sa spraeúvania a oehrany osobnýeh údajov záujeíneov,
ktorý sa prihlásia do výberového konania v súvislosti s organizovaním podujatia
,,Karloveské hody 2019?

podl'a či. } 3 nariadenia E?irópskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzickýeh
osób pri spraeúvaní osobnýcli úda.iov a o vol'nom pohybe takýchto údajov (všeobeené
nariadenie o oehrane údajov)
N. Identifikaěné a kontakt'íié úda,ie prevádzkovatel'a
Názov: Mestská čast' Bratislava-í(arlova Ves

Sídlo: Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

][ČO: 00 603 520
l?elefónny kontakt: 0940 634 119
E-mail: monika.si'nutna@karlovaves.sk
Web: wwyv.karlovaves.sk

JiX. Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@karlovaves.sk
NNI. Nnformáeie týkajúee sa spraeúvania osobnýeh údajov na účeNy výberového konania

V súlade s čL 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o oehrane
fyzickýeh osí"b pri spraeúvaní osobnýeh údajov a o vol'nom poliybe takýehto ťid.4jov (d'alej
ien ,,GDPR?) Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako preváclzkovater posi<ymje nasledovné
iriformáeie :

a) '[:Těelom spraeúvania osobnýeh ťidajov je výberové konanie na preiiájom preda.inýeh
miest na pozernkoch parc. č. 2399, 2398/9,216 v k.ú. Karlova Ves, vo vzt'ahu k?i ktorému
zár4jemea, ako dotknutá osoba podáva prihlášku do vý'berosiého koiiania.
b) Spraeúvanie osobných údajov iia účely výberového konaiiia sa vykenáva na zákla«ie
žiadostj dotknutej osot»y v rámci predzmluvnýeh vzt'ahov bez súhlasu dotknutej
osoby v súlade s čl. 6 ods. l písi'n. b) GDPR. Oprávnený záujeiíi prevádzkovatera sa pri
spraeúvaní osobných údajov neuplatňu?je.
e) Osotyné údaje iiie sú poskytované príjemeom, ak osobitný zákon neustanoví inak.
Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo i'nedzinárodnýnq
organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovaterovi nevyplýva z osobitiiých predpisov a
ani takýto prenos nezamýšra vykonávat'. Prevádzkovater xievykonáva mii spracúvaiiie
osobných údajov založené iia automatizovanom individuálnorn rozhodovaní, nevykoiiáva
profilovanie.
d) Poskytnutie osobnýeh údajov ,je nevyhnutné na účel výberového konania organizovaného
prevádzkovatel'om. V prípade neposkytnutia osobnýeh údajov by nebolo možr'ié sa
zúčastnit' výberového konania.
e) Osobné ťidaje sa spraeúvajú a uehovásía'3ú po dohu trvania výberového konaííja a
následne po dobu 10 rokov vymedzenú v registratúrnona pláne v súlade so zákoiioin
č. 395/2002 Z. z. o arch?ívoeb a registratúraeh. Po uplynutí tejto doby sa osobné ííd2je
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likvidujú podra registratúrneho poriadku ;i súiade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o
arehívoch a registratúraeh.
JV. Oehrana práv dotknutýeb osób

Záujemea je v súlade s čl. 15 až 22 GDPR oprfvnený prostredníctvom žiadosti uplatnit' si
nasledovné práva dotknutýeb osób:
*

«h

*

*

*

*

právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
právo na ptístup k osobiiýeh údajov (kópiu / odpis svqiich osobných údajov), vrátane
relevantnýeh inforináeií týkajúeieh sa spracúvania osobných údajov,
právo na opravu nesprávnych a právo iia doplnenie neúplnýeh osobnýcli údajov,
právo na výi'naz osobných údajov,
právo na obmedzenie spraeúvania osobných údajov,
právo na prenosnost' osobnýcli údajov.

I)rávo namietat' a právo na neuplatňovanie rozhodovaiiia založeného na automatizovanom

individ?iálnom rozhodovaiií vrátane profilovania sa na účely výberového konania neuplatňuje.
Uehádzač je oprávnený podat' žiadost' o výkon práv:
a) písomne doručeníin žiadosti osobne do podatel'ne alebo poštou na adresu prevádzkovatei'a
b) elektronicky prostredníctvom e-rnailu: zgd?zvediiaos«??rloyqyps,s3.

Ak sa dotkriutá osoba domnieva, že pri spracťivaiií osobnýeh údajov boli porušené jej práva
rná právo podat' na úrad xia ochranu osobnýeh údajov st'ažnost', resp. návrh na začatie
konania.
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