
  
      Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 

Šíravská 7, 821 07  Bratislava 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Vyhlásenie súťaže na nájom športového areálu 

 na zriadenie tenisových kurtov 

 
     V súlade § 9a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  

uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 48/III/2019 zo dňa 

19.02.2019 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa  vyhlasuje súťaž na nájom športového areálu 

– zriadenie tenisových kurtov, postavených na časti pozemku parc. č. 1168/1 cca 1470 m
2
, 

evidovaný na liste vlastníctva  č. 1095,  na Bodvianskej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa 

na dobu určitú 5 rokov, výška nájomného minimálne 1500,00 Eur/rok, s podmienkami:   

- súťažiaci ponúkne najvyššiu cenu za prenájom paušálne ročne bez ohľadu na dobu 

skutočného užívania športového areálu počas celého roka,  

- uchádzač musí mať na uvedenú činnosť v športovej oblasti oprávnenie, 

- ako nájomca prevezme do nájmu predmetný areál v stave, v akom sa bude nachádzať              

ku dňu podpísania zmluvy o nájme,  

- ako nájomca  zabezpečí na vlastné náklady formou vloženia investícií do predmetu 

nájmu bez možnosti zníženia výšky nájomného za vložené investície  - údržbu a opravy 

športového areálu - tenisových kurtov prácami a materiálom na prevádzkovanie – najmä 

navezenie a údržba vrstvy antuky, jej nivelizácia, vrátane zapracovania čiar 

a zavalcovanie, drobné opravy oplotenia, umiestnenie mobilného chemického WC 

v športovom areáli,  samostatný  merač na odber studenej vody, v prípade potreby 

samostatný merač spotreby elektrickej energie na osvetlenie kurtov,  

-    reklamné stavby na oplotení areálu budú umiestnené len po predchádzajúcom písomnom 

 odsúhlasení prenajímateľom.  

 
        Predloženie súťažného návrhu a  ponuky ceny nájmu je potrebné doručiť v termíne 

do 15.04.2019  do 16.00 h. do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

Šíravská 7 v Bratislave  v uzatvorenej obálke s  označením „Nájom – tenisové kurty                         

na Bodvianskej ul. v Bratislave“. 

 

     S víťazom súťaže bude uzatvorená zmluva o nájme.  

      
      V Bratislave 29.03.2019                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                           JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r.   

                                                                         s t a r o s t a 

                                                                     

 

 

 



 

 
          Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07  Bratislava 

 

         
   

Tlačivo záväznej ponuky 

 

S Ú Ť A Ž N Ý    N Á V R H 

 

     V rámci vyhlásenej súťaže formou priameho nájmu vyhlasovateľom mestskou časťou 

Bratislava-Vrakuňa na nájom  športového areálu – na zriadenie tenisových kurtov  zo  dňa 

29.03.2019  podávam  tento záväzný súťažný návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s týmito 

podstatnými náležitosťami:  

                                                                         Čl. I  

                                                                 Predmet súťaže 

 

Nájom športového areálu – zriadenie tenisových kurtov, postavených na časti pozemku 

parc. č. 1168/1 cca 1470 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva  č. 1095,  na Bodvianskej ulici 

v Bratislave, k. ú. Vrakuňa na dobu určitú 5 rokov, výška nájomného minimálne 

1500,00 Eur/rok.  

 

Čl. II 

Identifikačné údaje vyhlasovateľa 

 

Uchádzač  (vybrať a doplniť vyhovujúci):  

I. 

Obchodné meno: …..........................................................................................  

zastúpené:           …........................................................................................... 

adresa sídla:        …........................................................................................... 

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu …......................................... 

oddiel: …..........., vložka č. …............................ 

IČO: …............... 

Bankové spojenie: ….…....................................  číslo účtu:   ..….............................................. 

číslo telefónu:        ….........................................  e-mail:        …................................................ 

(platí pre právnickú osobu) 

 

II. 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko: …..................................................................................... 

dátum narodenia:           …........................................... 

rodné číslo:                    …........................................... 

adresa trvalého pobytu: …........................................................................................................... 

číslo živnostenského oprávnenia: …..................................................... 

číslo telefónu:  ….......................................... 

bankové spojenie: ….....................................  číslo účtu:  .......................................................... 

E-mail: …...................................................... 

(platí pre fyzickú osobu – podnikateľa) 

 



 

III. 

     Meno a priezvisko …..................................................  rodený (á) 

…............................................. 

     nar.         ….............................. 

     rodné číslo:            ….............................. 

     trvalý pobyt:          …................................................... PSČ: …............. 

     rodinný stav:         …............................... 

     štátny občan:         ................................... 

     bank. spojenie       …............................ č. účtu .................................................................... 

     tel.:  ...................................................... e-mail:  ................................................................... 

     (platí pre fyzickú osobu) 

                                                                        

 

Čl. III 

Návrh výšky nájmu 

 

 Ponúkaná cena za nájom predmetu nájmu: ….................................... Eur/m
2 

 slovom: …................................................................................................. Eur/m
2
 

 

 

Čl. IV 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov: 

 

- uchádzač o nájom musí ponúknuť v súťažnom návrhu minimálnu cenu nájomného  

v zmysle čl. I, 

-  zmluva o nájme sa uzatvorí s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za  nájom 

 nebytových priestorov a  prehlási akceptáciu stanovených zmluvných podmienok 

v súlade s prijatým uznesením a vyhlásenou súťažou. 

 

2. Ako  účastník (fyzická  osoba)  vyhlásenej  súťaže súhlasím so spracovaním osobných 

údajov  v  evidenčných  systémoch  mestskej  časti  Bratislava-Vrakuňa  v  zmysle  

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v neskorších predpisov.  

 

3. Ako súťažiaci prehlasujem, že prihlásením do súťaže akceptujem stanovené zmluvné 

podmienky  v súlade s prijatým uznesením a vyhlásenou súťažou. 

        

 

      V Bratislave …..................................  

 

 

                                                        

                                                                                                    

..................................................... 

                                                                                                            Názov spoločnosti 

                                                                                                       Titul - Meno - Priezvisko 

                                                                                                                  (pečiatka) 


