
ZRUŠENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
v zmysle § 283 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Vyhlasovateľ súťaže
Názov: Poliklinika Karlova Ves
Sídlo: Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
IČO: 17 336 236
Štatutárny orgán: Ing. Silvia Némethová – riaditeľka 
Kontaktná osoby: Ing. Richard Žiška
Tel. kontakt: 02/602 64 378
e-mailová adresa: pkv@netax.sk

vyhlásil  dňa  30.10.2020  súťaž  o najvhodnejší  návrh  na  uzatvorenie  Nájomnej  zmluvy za  účelom

prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného do

správy  vyhlasovateľa,  a to  nebytových  priestorov  v suteréne  detského  pavilónu,  miestnosti  so

samostatnými vchodmi T3 a T4, o celkovej výmere 99,50 m2 nachádzajúce sa v budove Polikliniky

Karlova Ves, Líščie údolie 57 v Bratislave, súpisné č. 98, ktorá je postavená na parc. č. 669/1, 669/3 a

670/1, zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 1712, k. ú.

Bratislava - Karlova Ves, s účelom nájmu: skladový priestor alebo skladový priestor kombinovaný

s prevádzkarňou / maloobchod / poskytovanie služieb. Obchodná verejná súťaž bola uverejnená na

internetovej  stránke   aj  úradnej  tabuli  vyhlasovateľa  a na  internetovej  stránke  Bratislavského

samosprávneho kraja.

V čl. 6 písm. a) zverejnených podmienok obchodnej verejnej súťaže si vyhlasovateľ vyhradil právo

zmeniť  podmienky súťaže  alebo  súťaž  zrušiť  podľa  §  283  zákona  č.  513/1991 Zb.  Obchodného

zákonníka.  Podľa  ustanovenia  §  283  Obchodného  zákonníka  vyhlasovateľ  nemôže  uverejnené

podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť, ibaže si toto právo v uverejnených podmienkach súťaže

vyhradil a zmenu alebo zrušenie uverejnil spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

V súlade s čl. 6 písm. a) zverejnených podmienok verejnej obchodnej súťaže v spojení s § 283 zákona

č.  513/1991  Zb.  Obchodného  zákonníka  vyhlasovateľ  ruší v celom  rozsahu  predmetnú  verejnú

obchodnú  súťaž  z dôvodu,  že  po  vyhlásení  verejnej  obchodnej  súťaže  vznikla  potreba  využitia

dotknutých  nebytových  priestorov  vyhlasovateľom  na  účely  súvisiace  s elimináciou  vplyvov

spôsobených  ochorením COVID-19.  Toto  zrušenie  nadobúda účinnosť  dňom jeho  uverejnenia  na

internetovej stránke  a úradnej tabuli Polikliniky Karlova Ves a internetovej stránke Bratislavského

samosprávneho kraja.

V Bratislave, dňa 03.12.2020

Za vyhlasovateľa:

___________________________
         Ing. Silvia Némethová
riaditeľka Polikliniky Karlova Ves


