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1. Informáciu 



 
 

I n f o r m á c i a 
 
o vyhlásených obchodných verejných súťažiach a ich výsledkoch na nebytové 
priestory na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave v roku 2014 
 
 
SKUTKOVÝ STAV :  
 
  
 Na  nájom nebytových priestorov na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave boli vyhlásené 
obchodné verejné súťaže v roku 2014 s nasledovnými výsledkami: 
 
Nájom nebytových priestorov na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave 

a) bývalá reštaurácia Korida, prenajatá plocha nebytového priestoru 201,09 m2 

   Nájom nebytového priestoru formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov 
elektronickej aukcie bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy číslo 1465/2014 zo dňa 26.03.2114.  Do obchodnej verejnej súťaže sa  prihlásil 
jeden uchádzač – spoločnosť TRULLA, s.r.o. so sídlom Štefánikova 33, Bratislava,           
IČO: 47377011, ktorá splnila podmienky súťaže a stala sa víťazom súťaže. Zmluva o nájme 
nebytového priestoru č. 07 88 0054 14 00 bola uzatvorená medzi hlavným mestom 
a citovanou spoločnosťou dňa 19.06.2014, zverejnená bola na webovej stránke hlavného 
mesta SR Bratislavy 25.06.2014, nájomné je vo výške 7 800,00 Eur ročne. 

 b) bývalá reštaurácia Laguna, prenajatá plocha nebytového priestoru 86,3 m2 

   Nájom nebytového priestoru formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov 
elektronickej aukcie bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy číslo 1463/2014 zo dňa 26.03.2014.  Do obchodnej verejnej súťaže sa  prihlásili 
traja uchádzači – spoločnosť HEMAX, spol.s.r.o. so sídlom Nám. SNP 15, Bratislava,        
IČO: 35768070, Petronela Lagoudes, bytom Klasov 157, Nitra, spoločnosť MON-DIEU, 
s.r.o. so sídlom Panská 27, Bratislava, IČO: 47097418. Víťazom súťaže na základe 
elektronickej aukcie s ponúknutím najvyššej ceny sa stala spoločnosť MON-DIEU, s.r.o. 
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 88 0053 14 00 bola uzatvorená medzi hlavným 
mestom a citovanou spoločnosťou dňa 19.06.2014, zverejnená bola na webovej stránke 
hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2014, nájomné je vo výške 19 400,00 Eur ročne. 

c) bývalý Aligátor, prenajatá plocha nebytového priestoru 158,71 m2 
    Nájom nebytového priestoru formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov 

elektronickej aukcie bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy číslo 1464/2014 zo dňa 26.03.2014. Do obchodnej verejnej súťaže neboli doručené 
žiadne súťažné návrhy. 

 
  Uvádzame, že podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 1410/2014 
zo dňa 30.1.2014, ktorým boli schválené všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na 
prevod a nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta nepodlieha víťaz obchodnej verejnej 
súťaže pri nájmoch mestského majetku schváleniu mestským zastupiteľstvom.  

 


