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Oznámenie o výsledku vyhodnotenia návrhov predložených obchodnej verejnej 

súťaže 

podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov platných v 

Slovenskej republike na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o  

„Nájom časti pozemku a nebytového priestoru - Račianske mýto“  

vyhlásenej dňa 14.09.2022  

 

 

a) Predmet obchodnej verejnej súťaže predmet nájmu 
 
Predmetom obchodnej verejnej súťaže/predmet nájmu je predloženie najvhodnejšieho 
návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku o celkovej výmere 150 
m2 a nebytových priestorov o celkovej výmere 70 m2 (z toho úžitková vnútorná plocha 
objektu o výmere 63,30 m2, vrátane sociálnych zariadení (toaliet) pre verejnosť so 
samostatným vchodom o výmere 3 m2), nachádzajúcich sa v areáli detského ihriska na 
Račianskom mýte na ulici J. C. Hronského na parcele registra „C“ č. 11903/1 o výmere 25576 
m2, druh pozemku Ostatné plochy zapísaných na LV č. 2382 pre k. ú. Nové Mesto, obec 
Bratislava – m. č. Nové Mesto, okres Bratislava III vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny 
odbor, zverených do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a následne delimitačným 
protokolom zo dňa 20.9.1984, Protokolom zo dňa 28.2.1992 a delimitačným protokolom zo 
dňa 3.3.1992 zverených do správy EKO-podniku verejnoprospešných služieb.  
 

b) Zoznam všetkých navrhovateľov, ktorí predložili ponuky a ich návrhy na plnenie 
kritérií: 
 
Navrhovateľ č.1: BONVIVANT s.r.o., Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava           
Navrhovateľ č.2: MONZA  s.r.o, Sibírska 15, 831 02 Bratislava                            
Navrhovateľ č.3: RT3 s.r.o., Sibírska 5, 831 02 Bratislava                                    
Navrhovateľ č.4: VIREN s.r.o., Odborárska 18, 831 02 Bratislava                     

 

c) Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:  
Všetci predkladatelia návrhov splnili náležitosti ponuky a podmienky účasti podľa bodu  4 a 9 
súťažných podmienok OVS. 

 

d) Identifikácia úspešného navrhovateľa s uvedením  dôvodov úspešnosti ponuky: 
Úspešný navrhovateľ bol vyhodnocovaný podľa zadaných podmienok OVS v bode 12 Kritériá 
hodnotenia súťažných návrhov .  
Spôsob hodnotenia: Ponuka navrhovateľa s najvyšším súčtom bodov je pre vyhlasovateľa 
súťaže najvýhodnejšia ponuka, takýto navrhovateľ bude v súťaži vyhodnotený ako úspešný. 
Komisia odporúča vyhlasovateľovi OVS uzatvoriť zmluvu na nájom predmetných nebytových 
priestorov so spoločnosťou  vyhodnotenou ako prvou v poradí RT3 s.r.o., Sibírska 5, 831 02 
Bratislava,  ktorá získala najviac bodov a sa stala víťazným navrhovateľom.      
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Celkové poradie navrhovateľov: 

NAVRHOVATEĽ 
Počet bodov za 

kritérium Spolu 
CELKOVÉ  
PORADIE 

a) b) 

Navrhovateľ č.1  BONVIVANT s.r.o. 260,48 65,00 325,48 3. 

Navrhovateľ č.2  MONZA  s.r.o. 253,68 50,00 303,68 4. 

Navrhovateľ č.3  RT3 s.r.o. 285,12 75,00 360,12 1. 

Navrhovateľ č.4  VIREN s.r.o. 320,00 40,00 360,00 2. 

 

V Bratislave dňa 14.10.2022 

Janka Balážová 

člen komisie, zapisovateľ 


