
VEC: 
Výzva na predloženie cenovej ponuky- zaslanie 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie služby s názvom 
„vypracovanie znaleckého posudku" podľa § 102 zákona č. 25/ 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 43/2011 Z.z. v rámci prieskumu trhu 
v zmysle citovaného zákona. 

Žiadame Vás o vypracovanie cenovej ponuky za znalecký posudok vo veci: 
- rozdelenia nebytového priestoru č. 901, suterén v bytovom dome na Trenčianskej ulici č. 30, 
súpisné číslo 692 v Bratislave, ktorý stojí na pozemku parcela č. 9442/1, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1185 so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu, ktorého veľkosť je 10784/137123 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela registra „C" 
parcela č.9442/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 316 m2, ktorého veľkosť je 
929/10000, zapísaný na liste vlastníctva č. 2733 katastrálne územie Nivy, obec Bratislava -m.č. 
Ružinov, okres Bratislava II, ktorý pozostáva z dvoch samostatných častí so samostatnými vstupmi 
z chodby domu na: 

1. Pravá časť, ktorá pozostáva z 2 kancelárií, recepcie, kuchyne, predsiene, skladu a WC 
2. Ľavá časť, ktorá pozostáva zo zasadačky, recepcie, kúpeľne, predsiene, skladu 

ako podkladu na vykonanie zápisu na list vlastníctva 
- stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti na predaj majetku obce v súlade so zákonom 

č. 138/1992 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na pravú časť nebytového priestoru 
a ľavú časť nebytového priestoru. 

Na výber zmluvného partnera je použitý postup zákazka s nízkou hodnotou. 
Ďalším kritériom výberu úspešného uchádzača je vypracovanie znaleckého posudku v čo 

najkratšom termíne od prevzatia dokladov. 
Cenové ponuky žiadame zasielať na emailovú adresu eva.samoleiova@ruzinov.sk v lehote do 

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú 
ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

23.3.2012. 

Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 

mailto:eva.samoleiova@ruzinov.sk

