Zápisnica
o vyhodnotení vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov
parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579, k. ú. Vrakuňa v Bratislave,
dňa 13.06.2019
Vyhlásenie súťaže predaja pozemkov formou OVS bolo schválené uznesením Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 44/III/2019 zo dňa 19.02.2019 najmenej za
cenu vo výške 298 340,00 Eur za všetky pozemky, t.j. 231,99 Eur/m2 .
Predmet súťaže:
Dňa 23.05.2019 bola v súlade s prijatým uznesením vyhlásená obchodná verejná súťaž na
predloženie súťažných návrhov v termíne do 06.06.2019 na predaj:
pozemkov evidovaných ako parcely registra „C“ KN
- pozemok parc. č. 2576/6, druh pozemku ostatné plochy o výmere 122 m2,
- pozemok parc. č. 2576/7, druh pozemku ostatné plochy o výmere 282 m2,
- pozemok parc. č. 2578, druh pozemku záhrady o výmere 554 m2,
- pozemok parc. č. 2579, druh pozemku záhrady o výmere 328 m2.
sa nachádzajú v k. ú. Vrakuňa, mestská časť Bratislava-Vrakuňa, na Hradskej ulici
v Bratislave, evidované na LV č. 1517, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom o zverení
č. 89/91 zo dňa 01.10.1991.
Kritéria hodnotenia súťažných návrhov
- 100 % kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna
cena za všetky štyri pozemky pri splnení stanovených kritérií v súťažných
podmienkach.
Zoznam súťažných návrhov:
Do súťaže v stanovenej lehote na predkladanie návrhov nebol doručený žiadny súťažný návrh.
Zloženie komisie:
Nakoľko nebol v stanovenom termíne predložený žiadny súťažný návrh, komisia pozostáva
výlučne z pracovníkov mestskej časti, k vyhodnoteniu nebolo potrebné prizvať zástupcov
poslancov miestneho zastupiteľstva.
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