Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
_____________________________________________________________________________________________________

Vyhlásenie súťaže formou priameho nájmu
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme
v súlade s § 9a) ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
v súlade s uznesením č. 715/2014 zo dňa 16.09.2014 miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa, mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyhlasuje súťaž
na prenájom nebytových priestorov na Bodvianskej ulici, súpisné číslo 13506
v Bratislave, postavené na pozemku parc. č. 1150/4, LV č. 1, vo vlastníctve hlavného
mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti o výmere 45,50 m2 na:
-

obchodné účely, minimálne nájomné vo výške 39,83 Eur/m2/rok,
kancelárske účely, minimálne nájomné vo výške 66,38 Eur/m2/rok.

Pri prenajatí priestorov na obchodné alebo kancelárske účely, alebo kombinovaná
forma, bude nájomné za časť nebytových priestorov - pomocné (WC, príručný sklad,
vstupná chodba) stanovené vo výške 26,55 Eur/m2/rok.
Tlačivo záväzných ponúk je možné získať na internetovej stránke www.vrakuna.sk, alebo
osobne prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na Šíravskej
7 v Bratislave.
Záväzné ponuky je možné podávať do podateľne miestneho úradu na Šíravskej 7 v Bratislave
v termíne do 25.08.2017 do 12 hod. s označením obálky: „Nájom - NP Bodvianska ul. –
ponuka“ – neotvárať.
Predkladateľ súťažného návrhu je povinný:
- predložiť súťažný návrh v stanovenom termíne,
- uviesť v súťažnom návrhu ním navrhnutú výšku nájmu, ktorá nesmie byť nižšia ako je
stanovená minimálna sadzba nájomného vo vyhlásenej súťaži,
- predloženie výpisu z obchodného registra - právnická osoba,
- predloženie výpisu zo živnostenského registra – u fyzickej osoby – podnikateľa,
- uviesť v súťažnom návrhu telefónne číslo a emailovú adresu.
Súťažné návrhy budú vyhodnotené do 7-dní od ukončenia termínu na doručenie ponúk.
O výsledku budú súťažiaci oboznámení emailom a víťaz súťaže, s ktorým mestská časť
uzatvorí zmluvu o nájme nebytových priestorov, bude vyrozumený písomnou listovou
formou.
V Bratislave 11.08.2017
JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r.
starosta

Objekt na Bodvianskej 21A, súpisné číslo 13506 v Bratislave – za bytovým domom na
Bodvianskej 21 BA v dvornej časti pri garážach (bielohnedý objekt)
Nebytové priestory – predmet nájmu - prvé naľavo – foto č. 1

