
Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky (predajné miesta) 

počas Karloveského majálesu 2022 dňa 28. mája 2022 
 
 
 

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves dňa 23. 04. 2022 zverejnila Podmienky 
obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov 
pod predajné stánky (predajné miesta), v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 v spojitosti s §9a 
ods. 1 písm. a/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
 
Predmet súťaže: 
Predmetom obchodnej verejnej súťaže (OVS) sú predajné miesta na pozemkoch parc.č. 2399, 
216, 2398/9 a 2399/9 k.ú. Karlova Ves:  
 
1. SEKTOR A: Predajné miesta č. 1 – 23 na pozemku parc.č.216, určené najmä pre predaj 
rýchleho občerstvenia s možnosťou napojenia k elektrickému rozvodu, minimálna výška 
nájomného predstavuje sumu 18,- Eur/m2 /deň; (spotreba energie započítaná v cene nájmu)  
 
2. SEKTOR B: Predajné miesta č. 24 – 50 na pozemku parc.č.2398/9, určené najmä pre 
predaj potravinárskeho baleného tovaru a nápojov a nepotravinárskeho tovaru bez možnosti 
napojenia k elektrickému rozvodu, minimálna výška nájomného predstavuje sumu 80 ,- 
Eur/miesto/deň; 3.  
 
SEKTOR C: Predajné miesta voľne rozmiestnené v líščom údolí určené najmä pre predaj 
nepotravinárskeho tovaru bez možnosti napojenia k elektrickému rozvodu, minimálna výška 
nájomného predstavuje sumu 30 ,- Eur/miesto/deň; 
 
  Do stanovenej lehoty na podávanie súťažných návrhov (09. 05. 2022 do 12.00 hod.)   
mestská časť Bratislava-Karlova Ves obdržala 11 návrhov s označením „Obchodná verejná 
súťaž – Karloveský majáles 2022 – neotvárať“. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa 
uskutočnilo 11. 05. 2022 na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.   
 
Obálky otvorila komisia vytvorená pre tento účel, ktorej členov menovala starostka mestskej 
časti Bratislava – Karlova Ves.  
 
V zmysle kritérií hodnotenia súťažných návrhov sú úspešnými uchádzačmi:  
Sektor Navrhovateľ Suma v € Sortiment 

A Peter Kukumberg - vinárstvo 201,00 € Víno, alkoholické 
a nealkoholické nápoje  

A Milan Beňo – Limbašská pivnica 
BENO 

120,00 € Víno a sýtená voda 

B Iveta Jurenková – „IVY“ 80,00 € Sladkosti a balóny 
A Eris s. r. o. 162,00 € Ľadová drť, limonády 



A Svitlana Matushova FIALKA 330,00 € Občerstvenie  
C Dmytro Boichuk  35,00 € Drevené výrobky a hračky 
A BLISSBERG s. r. o. 237,60 € Občerstvenie 
B THEBENER s. r. o. 101,00 € Vino a nealkoholické nápoje 
A Brigita Křivová PROFI TIP – TOP 330,00 € Trdelníky a churros 

   
S víťaznými navrhovateľmi bude uzatvorená zmluva.  
 
Uchádzači, ktorí v zmysle kritérií hodnotenia súťažných návrhov neuspeli:  

 Tomáš Balázs 

 KARPATY GRIL s. r. o. 
 
 
Všetkým zúčastneným ďakujeme za čas a úsilie, ktoré venovali súťaži. 
 
 
V Bratislave, 12.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Dana Čahojová,   
                   starostka 


