Zápisnica
z vyhodnotenia vyhlásenej súťaže na nájom pozemku
registra „E“ parc. č. 603/100
zo dňa 14.10.2020
Predmet súťaže:
Dňa 21.09.2020 bol v súlade s prijatým uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa č. 172/XX/2020 zo dňa 28.04.2020 a uzn. č. 241/XV/2020 zo dňa
08.09.2020 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, vyhlásený zámer
na nájom pozemku registra „E“ parc. č. 603/100, vo výmere 1302 m2 (v rozsahu plochy
pozemku registra „C“ parc. č. 3173/4), druh pozemku orná pôda, vo vlastníctve hlavného
mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom
č. 90/91 zo dňa 01.10.1991, evidovaný na liste vlastníctva č. 1095, k. ú. Vrakuňa,
na Leknovej ulici – za areálom BVS- ÚČOV, na dobu neurčitú,
Stanovené kritériá:
účel nájmu - využitie pozemku v súlade s územnoplánovacou informáciou:
 zariadenia a vedenia technickej vybavenosti vodohospodárskych a energetických
systémov,
 zeleň líniová a plošná,
 poľnohospodárske využitie,
 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu,
s nájmom min. 2,00 Eur/m2/rok, na dobu neurčitú.
Ide o pozemok, ktorý je dočasne nevyužívaný pre poľnohospodárske účely. Nakoľko
na uvedenom pozemku sa nachádza skládka rôzneho odpadu, náletová zeleň a kroviny,
nájomca bude povinný pred užívaním tohto pozemku ho vyčistiť a upratať.
Súťaž bola vyhlásená v termíne do 12.10.2020.
Kritéria hodnotenia:
- 100 % kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je predloženie súťažného návrhu
v súlade s určenými kritériami.
Vyhlásenie zámeru na nájom pozemku bol zverejnený dňa 25.9.2020 na webovej stránke
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
na Šíravskej 7 v Bratislave.
Zoznam súťažných návrhov:
Do súťaže nebol doručený žiadny súťažný návrh.
Zloženie komisie:
Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka úradu
Mgr. Monika Dudová, ved. referátu správy nehnuteľného majetku
Ing. Lucia Jánošíková, referát verejného obstarávania
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