
 

         

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Devín 
Kremeľská 39, 841 10 Bratislava 

 

 

 

VYHODNOTENIE                                                                                                                    

súťažných návrhov vo veci obchodnej verejnej súťaže č. 2/2016 zo dňa 28.6.2016  

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme záhrady  
 

 

 

 

          Komisia pre vyhodnotenie súťažných návrhov vo veci obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší 
návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme záhrady v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy 
a v správe Mestskej časti Bratislava Devín (ďalej len súťaž), vymenovaná uznesením MZ MČ 
Bratislava – Devín č. 75/2016 zo dňa 27.6.2016 v zložení Mgr. Rastislav Kunst, Ing. Peter Distler a 
Bc. Igor Prieložný, vykonala vyhodnotenie súťažných návrhov s nasledovným priebehom a výsledkom: 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p. č. 57 – diel č. 1 s výmerou 450 m2, spolu s parc. č. 56 s výmerou 13 m2 sa prihlásil 1 
záujemca, ktorý splnil podmienky  do obchodnej verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: Jaroslav Burcl –- ponúknutá cena 0,51 €/ m2/rok 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p. č. 67- diel č. 2 s výmerou 335 m2, spolu s parc. č. 66 s výmerou 15 m2 sa prihlásil 1 
záujemca, ktorý splnil podmienky  do obchodnej verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: Jaroslav Burcl –- ponúknutá cena 0,57 €/ m2/rok 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p. č 143 – diel č. 1 s výmerou 313 m2 sa neprihlásil žiaden záujemca do obchodnej 
verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: ---------- 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p. č 143 – diel č. 2 s výmerou 314 m2 sa neprihlásil žiaden záujemca do obchodnej 
verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: ---------- 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p. č 146 - diel č. 1 s výmerou 359 m2 sa neprihlásil žiaden záujemca do obchodnej 
verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: ---------- 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 180- diel č. 2 s výmerou 483 m2, spolu s parc. č. 177 s výmerou 21 m2 sa prihlásili 4 
záujemcovia, ktorí splnili podmienky do obchodnej verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: Rudolf Strašifták –- ponúknutá cena 2,07 €/ m2/rok 



 

         

 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 196- diel č. 1 s výmerou 480 m2 sa prihlásili 2 záujemcovia, ktorí splnili podmienky do 
obchodnej verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: Jozef Petluš –- ponúknutá cena 0,57 €/ m2/rok 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 235- diel č. 3 s výmerou 225 m2, spolu s parc. č. 237/1- diel č. 3 s výmerou 200 m2 

sa prihlásil 3 záujemcovia, ktorí splnili podmienky do obchodnej verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: Jozef Petluš – ponúknutá cena 0,59 €/m2/rok  
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 268- diel č. 2 s výmerou 255 m2, spolu s parc. č. 271- diel č. 2 s výmerou 240 m2 sa 
prihlásil 3 záujemcovia, ktorí splnili podmienky do obchodnej verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: Jozef Petluš – ponúknutá cena 0,55 €/m2/rok 
                              
 
 
 
                                                                                                                                                                                                            
Vypracoval: RNDr. Peter Krempaský 
                   referent životného prostredia 
 
 
 
V Bratislave, 12.8.2016 
 
    
      
 

 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené:  
 
Zvesené: 
 
 
                                                                                                                           

 
 
 
 

  


