
 

         

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

 

 

VYHODNOTENIE                                                                                                                   

súťažných návrhov vo veci obchodnej verejnej súťaže č. 06/2014 zo dňa 17.06.2014  

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 Devín (ďalej len súťaž), vymenovaná uznesením MZ MČ Bratislava – Devín 
č.228/2014  zo dňa 16.06.2014  v zložení Elena Cenká,  Ing. Peter Distler a Bc. Igor Prieložný 
vykonala vyhodnotenie súťažných návrhov s nasledovným priebehom a výsledkom: 
 
 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 66 s výmerou 15 m2 a p.č. 67 s výmerou 335 m2 sa prihlásili 2 záujemcovia, ktorý 
splnili podmienky do   obchodnej verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: Marcel Slávik - ponúknutá cena 0,55 €/m2/rok 
 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 143-diel č. 1 s výmerou 313 m2 sa prihlásil 1 záujemca, ktorí splnil podmienky  do 
obchodnej verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: Martin Minárik - ponúknutá cena 0,80 €/m2/rok 
 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 146-diel č. 1 s výmerou 359 m2 sa prihlásilo 0 záujemcov do obchodnej verejnej 
súťaže 
Víťazná ponuka: ---------- 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 146-diel č. 2 s výmerou 359 m2 sa prihlásilo 0 záujemcov do obchodnej verejnej 
súťaže 
Víťazná ponuka: ---------- 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 157-diel č. 3 s výmerou 337 m2  a p.č. 156 s výmerou 10 m2 sa prihlásilo 0 
záujemcovov do obchodnej verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: ---------- 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 180-diel č. 7 s výmerou 436 m2 sa prihlásili 2 záujemcovia, ktorý splnili podmienky do 
obchodnej verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: Zuzana Kiczková – ponúknutá cena 1,00 €/m2/rok  



 

         

 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 196-diel č.1  s výmerou 480 m2 sa prihlásilo 0 záujemcov do obchodnej verejnej 
súťaže 
Víťazná ponuka: ---------- 
 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 196-diel č.2  s výmerou 485 m2 sa prihlásilo 0 záujemcovov do obchodnej verejnej 
súťaže 
Víťazná ponuka: ---------- 
 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 257/1-diel č. 1 s výmerou 508 m2 sa prihlásil 0 záujemca, ktorý splnil podmienky do 
obchodnej verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: ---------- 
 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 257/1-diel č. 7 s výmerou 226 m2 sa prihlásilo 0 záujemcovov do obchodnej verejnej 
súťaže 
Víťazná ponuka: ---------- 
 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 257/1-diel č. 9 s výmerou 349 m2 sa prihlásili  2 záujemcovia, ktorý splnili podmienky  
do obchodnej verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: Ľuboš Varga - ponúknutá cena 1,06 €/m2/rok  
 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 265-diel č. 3 s výmerou 346 m2 sa prihlásil 1 záujemca, ktorí splnil podmienky  do 
obchodnej verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: Daša Hlúbiková – ponúknutá cena 0,55 €/m2/rok 
 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 265-diel č. 4 s výmerou 304 m2 sa prihlásilo 0 záujemcovov do obchodnej verejnej 
súťaže 
Víťazná ponuka: ---------- 
 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 268-diel č. 1 s výmerou 467 m2 sa prihlásilo 0 záujemcovov do obchodnej verejnej 
súťaže 
Víťazná ponuka: ---------- 
 
 
 
 



 

         

Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 1336/1-diel č. 5 s výmerou 380 m2 sa prihlásili 4 záujemcovia, ktorý splnili podmienky 
do obchodnej verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: Božena Klobušická - ponúknutá cena 0,95 €/m2/rok 
 
 
 
Na súťažný návrh: 
Pozemok p.č. 1336/1-diel č. 8 s výmerou 380 m2 sa prihlásil 2 záujemcovia, ktorý splnil podmienky 
do obchodnej verejnej súťaže 
Víťazná ponuka: Rudolf Maroš – ponúknutá cena 0,66 €/m2/rok 
 
 
                                                                                                
 
 
                                                                                                              Ing. Ľubica Kolková – starostka 
                                                                                                                           MČ Bratislava – Devín 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Čermáková 
                   Referent životného prostredia 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 25.08.2014 
 
    
                                                                                                                                

 
 
 
 

  


