
Mestská časť Bratislava - Devín 

Kremeľská 39, 841 10 Bratislava, IČO: 00603422 

                                             zastúpená Ing. Ľubicou Kolkovou, starostkou 

 
v súlade s ust.  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa štatútu Hlavného mesta 
Bratislavy, zverejňuje svoj zámer: 
 
       

1. vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž č. 5/2018 podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného 

zákonníka, na prenájom nebytových priestorov 

 
     v časti objektu o výmere 158,7 m2 (104,7m2 nebytových priestorov a 54 m2 parkovacie miesta) 

súp. č. 993 v k. ú. Devín, nachádzajúceho sa na Kozičovej   ul.  č.  24,  postaveného  na  pozemku  

parc. č. 1029/1, zastavané plochy a nádvoria     v  k.ú. Devín, zapísané na LV č. 1,  vo vlastníctve hl.m. 

SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Devín 

 

2. predĺžiť nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov „pivnice“ 

nachádzajúcej sa v areáli materskej školy na Kremeľskej ul. č. 36 v budove so súpisným 

číslom 817 o výmere 361,6 m2 do 30.09.2028 občianskemu združeniu „Scéna pre Devín“ 

ako prípad hodný osobitého zreteľa 

 

3. prenajať časť parcely 958/12 k. ú. Devín zastavané plochy a nádvoria evidovanej na 

liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy v správe Mestskej časti 

Bratislava – Devín o výmere 1 m2 Slovenskému domu Centrope za účelom umiestnenia 

exteriérového informačného panelu ako prípad hodný osobitého zreteľa 

 

4. prenajať časť nebytového priestoru o výmere 1,5 m2 v Dome kultúry Devín v budove 

so súpisným číslom 3687, nachádzajúcej sa na Rytierskej ul. č. 2 postavenej na parcele č. 

716/1,2,3 zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 1 vo vlastníctve Hl. mesta SR 

Bratislavy v správe Mestskej časti Bratislava-Devín za účelom umiestnenia a prevádzky 

bankomatu spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ako prípad 

hodný osobitého zreteľa 

 

 

 

 

 

 
 

 V Bratislave dňa 24.08.2018 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Ľubica Kolková 

starostka mestskej časti Bratislava – Devín 

 


