
Základná škola, Železničná 14, 821 07  Bratislava 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

               

Vyhlásenie súťaže  
 

 
 

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

a v súlade s uznesením  č. 455/XXV/2022 zo dňa 28.6.2022 Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa, Základná škola, Železničná 14, Bratislava vyhlasuje súťaž                   

na nájom nebytových priestorov – miestnosť č. 213, blok A/II. poschodie o celkovej výmere                 

15 m2, nachádzajúcich sa  v budove Základnej školy, Železničná 14, 821 07 Bratislava, súpisné 

číslo 8432, evidované na LV č. 2764 vo vlastníctve MČ Bratislava-Vrakuňa, zverených 

vyhlasovateľovi do správy protokolom č. 454/2013 zo dňa 18.6.2013, postavená na pozemku  

parc. č. 631/91,  s týmito súťažnými podmienkami: 

 

- účel nájmu: obchodné účely - predaj zdravých potravinárskych výrobkov 

a jednoduchého občerstvenia pre žiakov a zamestnancov  základnej školy, 

- doba nájmu určitá na 5 rokov od  02.09.2022, 

- výmera  nebytových priestorov 15 m2, 

- minimálna cena nájmu 35,-  Eur/m2/rok, 

plus úhrada platieb za poskytovanie služieb spojených s užívaním nebytových 

priestorov (dodávka tepla, studenej vody a elektriky, odvoz komunálneho 

odpadu, revízie),  

- v prípade záujmu úpravy priestorov pre potreby prevádzky - vykonanie 

rekonštrukcie priestorov so súhlasom prenajímateľa na vlastné náklady, 

 

Tlačivo záväzných ponúk je možné získať na internetovej stránke 

https://zszelba.edupage.org/a/verejne-vyzvy, alebo osobne prevziať v podateľni Základnej 

školy, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa.  

Záväzné ponuky je možné podávať osobne do podateľne Základnej školy na Železničnej 14, 

821 07 Bratislava v termíne do 20.7.2022 do 10:00 hod. s označením obálky (bez uvedenia 

súťažiaceho na obálke):  

 

„Nájom - NP miestnosť č. 213, Blok A/II. posch.  – ponuka“ – neotvárať 

  

Súťažné návrhy budú vyhodnotené do 7 pracovných dní od ukončenia termínu na doručenie 

ponúk. O výsledku budú súťažiaci oboznámení emailom  a  víťaz súťaže, s ktorým základná 

škola  uzatvorí zmluvu o nájme nebytových priestorov, bude vyrozumený písomnou listovou 

formou. 

     

V Bratislave, dňa 12.7.2022 

 

 
 

                                                                          Mgr. Andrea Macháčová, v. r.  

                                                                                                           riaditeľka školy  


