Zápisnica
o vyhodnotení vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predaj bytu č. 8 na Jedľovej 2
v Bratislave, k. ú. Vrakuňa v Bratislave,
dňa 04.07.2019
Zloženie komisie:
JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka
Ing. Zuzana Schwartzová, zástupca starostu,
poslankyňa MZ Bratislava-Vrakuňa
Mgr. Monika Dudová, ved. ref. správy NM
Vyhlásenie súťaže predaja bytu formou OVS bolo schválené uznesením Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 68/V/2019 zo dňa 14.5.2019 najmenej
za cenu vo výške 95 000,00 Eur za predmet súťaže.
Predmet súťaže:
Dňa 14.06.2019 bola v súlade s prijatým uznesením vyhlásená obchodná verejná súťaž
na predloženie súťažných návrhov v termíne od 14.06.2019 do 01.07.2019 do 12.h na predaj:
- trojizbový byt č. 8, o výmere 63,46 m2 (vrátane 2,4 m2 plocha lodžie) v bytovom dome
na Jedľovej č. 2, 4, 6, 8 v Bratislave, súpisné číslo 8597, vo vchode Jedľová č. 2, na 5. podlaží
(4. poschodie), postavený na pozemkoch registra „C“ parc. č. 631/8, 631/9, 631/10, 631/11,
631/12, 631/13, 631/14,
- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
o veľkosti podielu 6346/696561,
- spoluvlastnícky podiel k pozemkom registra „C“ parc. č. 631/8, 631/9, 631/10, 631/11,
631/12, 631/13, 631/14 o veľkosti 6346/696561,
(ďalej aj „predmet súťaže“),
evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3034,
katastrálne územie Vrakuňa, obec Bratislava-Vrakuňa, okres Bratislava II, vo vlastníctve
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverené do správy mestskej časti BratislavaVrakuňa.
Kritéria hodnotenia súťažných návrhov
- 100 % kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena
pri splnení stanovených kritérií v súťažných podmienkach.

Zoznam súťažných návrhov:
Do súťaže v stanovenom termíne do 01.07.2019 do 12h bola doručená 1 obálka so súťažným
návrhom dňa 01.07.2019 o 9,40 h:
Romana J.........., rod. J........., nar. ........
bytom ..............., 841 05 Bratislava
Cenová ponuka: 95 000,00 Eur

Vyhodnotenie súťaže:
Súťažný návrh bol predložený jediný a v súlade so stanovenými podmienkami súťaže. V zmysle
uvedeného súťažiaca R. J., bytom ...........,Bratislava je vyhodnotená ako víťazka súťaže
s cenovou ponukou 95 000,00 Eur.
Odporúčanie: Komisia pre posúdenie súťažných návrhov odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa schváliť prevod vlastníctva uchádzačovi Romane J ......, ktorá
splnila stanovené podmienky pre uzatvorenie kúpnej zmluvy s kúpnou cenou 95 000,00 Eur.

Podpisy komisie:

Meno a priezvisko

Podpis

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

.........................................v. r.

Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

......................................... v. r

Mgr. Monika Dudová, ved. ref. správy NM

......................................... v. r

Ing. Zuzana Schwartzová, zástupca starostu,
poslankyňa MZ Bratislava-Vrakuňa

........................................ v. r

