
INFORMÁCIÁ 0 0BCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽI NA ZÁHRADY

VÝSLEDKY OBCHODNEJ VERE.nSJEJ SÚŤAŽE NÁ ZÁHRADY
V LOKALITE NAD DEVÍNSKOU CESTOU, VYHLÁSENE.T DŇÁ

19.08.2021

Mestská čast' Bratisiava - Karlova Ves dňa 19.08.2021 vyhlásila obchodnú verejnú sút'až
o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme záhrad 'v lokalite Nad Devínskou
cestou v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 v spojitosti s 9a ods.l písm. a) zákona čís.l38/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších preďpisov. Termín podávania závLných návrhov do súťaže bol
06.09.2021 do 12:00 hod.

Predmetom obchodnej verejnej sút'aže boli nasledovné pozemky - záhrady:

1. spodná čast' parc. č. 3261 o výmere 356 m2 v lokalite Nad Devínskou cestou, s chatkou
minimálne výška nájomného predstaÝuje sumu O,99 €/m"/rok,

2. parc. č. 3266 o výmere 411 m2 v lokalite Nad Devínskou cestou, bez chatky
minimálne výška nájomného predstavuje sumu O,99 €/m2/rok.

3. vrchná casť parc. č. 3267 o výmere 440 m2 v lokalite Nad Devínskou cestou, s chatkou
minimálne výška nájomného-predstavuje sumu O,99 €/m"/rok.

Na miestny úrad MČ, Bratislava - Karlova Ves boli v stanovenej lehote do 06.09.2021
do 12:00 hod. doručené 3 zalepené obálky s označením ,,Obchodná verejná sút'až -záhrada -
NEOTVÁRAŤ".

Dňa 06.09.2021 doručené obálky o 13,30 hod. otvorila komisia vytvorená pre tento účel,
ktorej členov menovala starostka mestskej časti.

Komisia najskór skontrolovala doručené obálky na miestny úrad; zistila, že obálky boli
riadne zalepené aoznačené vzmysle zverejnených podmienok obchodnej verejnej sút'ažeriaúne zaiepene aoznacene VZm7Sle zvereJnenycri poamienox obchoúneJ vereJneJ stu
,,OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - Z?A - NEOTVARAŤ" a následne ich otvorila.

Komisia zistila, že na predmet obchodnej verejnej sút'aže zaslali v stanovenej lehote záviný
návrh nasledovnf záujemcovia:

- parc.č. 3261 : ,

1. Rastislav Viczay

2. A?ndrej Malinič

Ponúkaná cena za m2/rok (€ )
3,33 € /m2/rok - vít'az

1,685393258 € /m2/rok - 2.vít'az v poradí

- parc.č. 3266 - žiaden návrh

- parc.č. 3267 :

1. Rastislav Viczay

Ponúkaná cena za m2/rok (€ )
1,99 € /m=/rok - vít'az
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- Pán Viczay zároveň v ponuke uviedol, žó zaslal závLnú ponuku na čast' pozemku parc.č. 3261 aj
na parc. č. 3267 a v prípade úspešnosti uprednostňuje nájom jednej záhrady (pozemku) v poradí pri-
orít : parc. č. 3261, následne par?c. č. 3267.

S vyššie uvedenými víťazmi qbchodnej verejnej sút'aže na uvedené záhrady budú následne uzavreté
nájomné zmluvy za dohodnutých podmienok.

V Bratislave dňa 06.09.2021
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