
Z á p i s n i c a 
z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk v súvislosti s vyhlásenou súťažou                                   

zo dňa 01.03.2022 na nájom časti pozemku parc. č. 3168/10 a časti 3167/3 na Majerskej ulici 
v Bratislave,  k. ú. Vrakuňa, na účely – služby výrobné, nevýrobné, zástavba areálového 

charakteru a komplexov –  
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy formou priameho nájmu  

 
 
Prítomní:                                                                          
Členovia – 4 poslanci MZ v zmysle uzn. č. 419/XXIII/2022 zo dňa 15.2.2022 
 
                                                                                                                            Podpisy 
Ing. Zuzana Schwartzová, predseda komisie                                        ..................................v.r. 
                                                                                                                                
JUDr. Ing. Marek Zajíček, člen finančnej komisie a PK                      .................................. v.r.                                    
                                                                                                                                
JUDr. Marcel Boris, člen Komisie výstavby, ÚR, ŽP a dopravy         .................................. v.r.                                                                        
 
Ing. Soňa Svoreňová, členka  Komisie výstavby, ÚR, ŽP a dopravy  ....................................v.r                                                     
 
Ing. Lucia Jánošíková, referát verejn. obstarávania                             ...................................v.r. 
 
Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka miestneho úradu                      ................................... v.r. 
 

 
 

I. Dňa 01.04.2022 sa v súlade s ust. § 9a ods. 9 v spojitosti s ust. § 9 ods. 1 písm. c) zákona                   
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uskutočnilo otváranie obálok 
a vyhodnotenie ponúk v súvislosti s vyhlásenou súťažou formou priameho nájmu 
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej je majetok                      
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava- 
Vrakuňa. 
 

II. Predmetnom súťaže v  súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení 
neskorších predpisov a v  súlade s uznesením č. 419/XXIII/2022 zo dňa 15.02.2022 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  bol  nájom: 

- časti  pozemku   registra „C“  parc.  č.  3168/10  o výmere 3107 m2, druh pozemku 
orná pôda, 
a  

- časti pozemku registra „C“ parc. č. 3167/3 o výmere 659 m2, druh pozemku    

zastavaná plocha a nádvorie, 
celkom 3766 m2, na  Majerskej  ulici v Bratislave (lokalita pri Zbernom dvore 
Vrakuňa),  k. ú.  Vrakuňa,  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, evidované               
na LV  č. 1095, zverené do správy MČ Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 90/91                      
zo dňa 01.10.1991,  

- účel nájmu - na služby výrobné  a  nevýrobné,  zástavba   areálového charakteru 
a komplexov, 

- výška nájmu minimálne 5,00 Eur/m2/rok,  
- nakoľko na uvedenom pozemku sa nachádza skládka rôzneho odpadu, mestská časť po 

odsúhlasení preukázateľných nákladov miestnym zastupiteľstvom zmluvne zohľadní 
nájomcovi pozemkov vynaložené náklady  na ich vypratanie a to  postupným 
zápočtom z výšky nájomného, 

- celková výmera predmetu nájmu bude upresnená geodetickým zameraním                            
po celkovom vyčistení pozemku od skládky. 

 
 

 
 

 
 



III. Na základe vyhlásenej súťaže boli doručené dva súťažné návrhy: 
 

1. Súťažný návrh  doručený dňa: 31.03.2022 o 13,35 hod. pod č. 4400/2022  
 

Účastník súťaže: 
MERKADO  s.r.o., Trenčianska 47, 821 09  Bratislava 
IČO: 51 325 004 
DIČ: 2120687217 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
oddiel: Sro, vložka číslo:125932/B  
 
Cenová ponuka:  12 Eur/m2/rok, slovom: dvanásť  eur/m2/rok 
Účel nájmu: v zmysle územného plánu – Prevádzka zberného dvora 

 
 

2. Súťažný návrh  doručený dňa: 31.03.2022 o 13,58 hod. pod č. 4401/2022 
 

Účastník súťaže: 
POHAS GROUP, s. r. o., Kpt. Jána Rašu 3162/9, 841 01  Bratislava 42 
IČO: 48 333 280 
DIČ: 2120137646 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
oddiel:  Sro, vložka číslo:106716/B  
 
Cenová ponuka:  5,50 Eur/m2/rok, slovom: päťpäťdesiat  eur a 50 centov /m2/rok 
Účel nájmu: prenájom na firemné priestory spoločnosti POHAS GROUP s.r.o.  

 
IV. Vyhodnotenie súťaže:  

 
Komisia konštatuje, že boli  doručené dva súťažné návrhy, ktoré boli vyhodnotené tak, že 
súťažiaci splnili stanovené požadované kritériá. Súťažiaci v poradí I.  ponúkol vyššiu cenu 
ako bola vyhlásená minimálna cena vo výške 5,00 Eur a to vo výške 12,00 Eur/m2/rok 
a vyššiu ako bola uvedená v ponuke od súťažiaceho II, ktorý ponúkol 5,50 Eur/m2/rok.  
Víťaz súťaže má  vo výpise z obchodného registra uvedený výkon činnosti, ktorý súvisí 
s predmetom účelu nájmu: 
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.  

 
Komisia v zmysle vyhodnotenia a výsledku vyhlásenej súťaže na nájom predmetu súťaže          
odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  uzatvoriť nájomnú  zmluvu na  
nájom pozemkov  - predmetu súťaže - so zapracovaním stanovených podmienok vopred 
určených    do danej súťaže,  ktoré súťažiaci podaním súťažného návrhu  akceptoval, 
 
so spoločnosťou: 
MERKADO  s.r.o., Trenčianska 47, 821 09  Bratislava 
IČO: 51 325 004 
DIČ: 2120687217 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
oddiel: Sro, vložka číslo:125932/B  
Cenová ponuka:  12 Eur/m2/rok, slovom: dvanásť  Eur/m2/rok 
Účel nájmu: v zmysle územného plánu – Prevádzka zberného dvora 

 
 
 

Ing. Zuzana Schwartzová 
                     predseda  komisie 
 
 
Zapísala: Mgr. Monika Dudová, ved. referátu správy NM, dňa 07.04.2022  


