
Vyhlasovateľ súťaže Mestská časť Bratislava - Devín 

Kremeľská 39, 841 10 Bratislava, IČO: 00603422 

                                              
 

Oznámenie vyhlasovateľa o zrušení súťaže a odmietnutí predložených návrhov  

vo veci obchodnej verejnej súťaže č. 3/2018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

prenájom časti nebytových priestorov v objekte na Kozičovej ul. č. 24. 

 

Priebeh konania: 

 

V súlade s vyhlásenými podmienkami uvedenej súťaže, zverejnenými na webovej stránke www.devin.sk 

dňa 27.6.2018 prebehlo otváranie doručených obálok  

Miesto konania: veľká zasadačka MÚ Mestskej časti Bratislava-Devín 

Dátum konania:16.07.2018 

Prítomní:  Igor Prieložný – člen výberovej komisie 

                   Katarína Šúlovská – člen výberovej komisie 

                   Peter Distler- člen výberovej komisie 

                   Ľubica Kolková – starostka MČ BA Devín 

  Martina Škárová – referent, poverená osoba vo veci VOS 

  Ignác Kolek – kontrolór MČ BA Devín 

 

Komisia pre vyhodnotenie súťažných návrhov vo veci obchodnej verejnej súťaže č.3/2018 o najvhodnejší 

návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov na Kozičovej č. 24 o rozlohe 131,7 

m2 ( 104,7 m2 nebytových priestorov a 27 m2 parkovacie miesto ), vymenovaná uznesením miestneho 

zastupiteľstva č. 163/2018 zo dňa 25.06.2018 v zložení Igor Prieložný, Katarína Šulovská, Peter Distler 

vykonala vyhodnotenie súťažných návrhov s nasledovným výsledkom: 

 

Komisia vyhodnotila 3 ponuky, ktoré prišli v stanovenej lehote v zapečatenej obálke. 

 

Po otvorení obálky a preskúmaní súťažného návrhu komisia skonštatovala, že 2 uchádzači splnili všetky 

požadované podmienky, 1 uchádzač všetky požadované podmienky nesplnil a zo súťaže bol vyradený. 

Zvyšných dvoch uchádzačov vyzvali, aby ujasnili predmet nájmu čo sa týka druhu poskytovanej služby a či 

sa jedná o služby priamo poskytované občanom (verejnosti).  

 

Po doručení požadovaného ujasnenia od oboch oslovených uchádzačov vyhlasovateľ dospel k záveru, že 

kombinácia ponúknutej ceny s deklarovaným účelom nájmu nie je pre Mestskú časť Devín výhodná 

a v súlade so znením vyhlásenia OVS, bod č. 10. a 11. kde si vyhlasovateľ : „10. )... vyhradil právo zmeniť 

podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť ako aj 11.) ...vyhradil právo odmietnuť všetky predložené návrhy 

a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu“, obchodnú verejnú súťaž č.3/2018 ruší 

a neprijíma žiaden z predložených súťažných návrhov. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa: 20.07.2018 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková 

Starostka Mestskej časti Bratislava - Devín 

http://www.devin.sk/

